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Förord 
Den 7 januari 2011 var dagen då ännu en östgöte skulle komma att hamna under 

Uppsalas två kyrktorns bevakning och bli uppsaliensisk juriststudent för de kommande 

fyra och ett halvt åren. Efter ytterligare en utbytestermin vid University of Reading i 

England har jag nu, fem år senare, slagit igen lagboken för sista gången som student.  

 Det går knappast att känna något annat än inre tillfredsställelse likt den Karl-Bertil 

Jonsson beskriver när han sorterar julklappar, dock med undantag för att jag inte har 

stulit någonting. Det vore givetvis väldigt olämpligt när jag äntligen är redo för 

juristexamen. Att nu fullständigt ha lämnat den icke-juridiska samfälldheten och gått 

över till det juridiska kollegiet har inte skett helt utan icke obetydliga kraft-

ansträngningar. Utöver att tacka alla personer i min närhet för det stöd och den 

uppmuntran som jag har mottagit under studieresans gång, finns det särskilt några 

individer som förtjänar särskild uppmärksamhet.              

 Tiden i Uppsala har varit välinvesterad, inte bara för att få en juristexamen utan även 

för att få lära känna några av sina vänner för livet. Tack Daniel, Simon och Oliver för de 

stunder vi hittills har haft tillsammans. Det finns även stor anledning att tacka min kära 

familj som alltid finns tillgänglig och alltid vet vad en vilsen östgöte behöver i kristid. 

 Tack riktas också till min handledare Oskar Mossberg för sitt engagemang och sina 

uppoffringar, som jag tror har varit av en kaliber långt utöver vad som kan krävas av en 

handledare i allmänhet.                      

 Slutligen vill jag rikta ett särskilt tack till advokatbyrån Baker & McKenzie i 

Stockholm samt Specsavers på Guernsey och i Köpenhamn för de lärdomar ni gav mig 

under den uppsatspraktik som slutligen resulterade i detta alster.  

 

I rum 838 på Baker & McKenzies Stockholmskontor tisdagen den 1 mars 2016 

 

Rikard Lemming  
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Sammanfattning 
Handelsrestriktioner som innebär förbud att exportera vissa varor medför att 

köprättsliga förpliktelser inte kan fullgöras på det sätt som var tanken vid avtalsslutet. 

Några vanliga avtalsmässiga metoder för att hantera sådana situationer är att avtala om 

force majeure- och hardship-klausuler.               

 Denna uppsats utreder vad som gäller enligt dispositiv rätt om parterna inte har 

hanterat frågan avtalsmässigt och avtalet alltså är ”tyst” om vad som ska gälla vid 

fullgörelsehindrande exportförbud. Uppsatsen utreder för det första om ett exportförbud 

har någon inverkan på köpavtalets civilrättsliga giltighet och för det andra om säljare 

kan befrias från sitt köprättsliga dröjsmålsansvar om ett exportförbud hindrar säljare 

från att fullgöra naturaförpliktelser.                  

 I undersökningen påvisas att ett beslut om exportförbud, oavsett totalförbud eller 

tillståndspliktig restriktion, troligtvis inte påverkar köpavtalets giltighet. En säljare 

ansvarar som utgångspunkt för det dröjsmål som till följd av exportförbudet uppstår, 

men detta gäller förmodligen inte om köparen i otillräcklig grad har medverkat vid en 

handläggning om exporttillstånd eller om köparen vid avtalsslutet känt till risken för 

kommande exportförbud.                      

 Det är oklart om en säljare kan befrias från fullgörelseansvar med stöd av CISG. 

Någon uttrycklig befrielsemöjlighet saknas, men mot bakgrund av i doktrinen framförda 

argument finns stöd för att befria säljaren från fullgörelseansvar i de fall exportförbudet 

anses utgöra en objektiv omöjlighet. Ett exportförbud torde utgöra fullgörelsehinder 

utom säljarens kontrollsfär. Befrielse från skadeståndsansvar förutsätter dock att 

säljaren vid avtalsslutet inte kunde förutse kommande exportförbud och att säljaren inte 

kunnat undvika eller övervinna fullgörelsehindret.             

 Möjligheten att permanent befrias från dröjsmålsansvar, även efter att exportförbudet 

har upphört, verkar vara begränsad.                 

 För att i det enskilda fallet undvika tvivel kring det köprättsliga dröjsmålsansvaret 

bottnar uppsatsen i en allmän uppmaning till parter att i möjligaste mån uttryckligen 

hantera denna fråga inom ramen för köpavtalet. 
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”om […] en köpman i Hamburg åtagit sig att i maj 

månad i Stockholm leverera en hel fartygslast 

sydfrukter av ett slag, som vid leveranstiden icke 

här på platsen finnes i handeln, och fartyget stöter 

på ett okänt grund och går till botten utanför 

Sandhamn, så är det obestridligen omöjligt för 

någon människa att följande dag här i Stockholm 

leverera en så stor myckenhet sådana frukter.” 

Tore Almén1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund till ämnet och säljares befrielseintresse 

Olika former av internationella konflikter har under de senaste decennierna lett till en 

tilltagande våg av internationella sanktioner.2 På uppdrag av FN och EU genomför 

Sverige ekonomiska sanktioner mot flera olika stater och individer, vilka utgör antingen 

riktade finansiella restriktioner mot enskilda individer eller riktade handelsrestriktioner 

avseende särskilda handelssektorer, varor eller tjänster.3 Det senaste sanktionspaketet 

tillkom 2014 efter Rysslands ageranden mot Ukraina och området Krim.4 Som ett led i 

att fördöma och sanktionera Rysslands oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet 

och territoriella integritet har Europeiska unionens råd (rådet) utfärdat bl.a. handels-

restriktioner mot Ryssland.5 Dessa åtgärder innebär förbud mot att direkt eller indirekt 

                                                
1 Almén & Eklund, Om köp och byte av lös egendom, s. 288. Alméns fiktiva exempel på casus beskriver 
lekfullt en situation där säljaren kan tänkas vilja undkomma fullgörelseansvar. Samma intressen 
aktualiseras om det okända grundet byts ut mot ett exportförbud.  
2 FN:s säkerhetsråd (säkerhetsrådet) har för närvarande 16 olika sanktionspaket i kraft. Innan år 1990 
förekom i huvudsak endast sanktioner mot Rhodesia (S/RES/253 (1968)) och Sydafrika (S/RES/421 
(1977)). Se vidare om FN:s sanktionskommittéer https://www.un.org/sc/suborg/, besökt 15 februari 2016. 
Se även EU-kommissionens sanktionslista European Union, Restrictive measures (sanctions) in force, 
senast uppdaterad 30 september 2015,  http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, besökt 
15 februari 2016. 
3 Se regeringens officiella sanktionshemsida http://www.regeringen.se/sanktioner, besökt 15 februari 
2016. 
4 Se vidare om händelseförloppet i prop. 2014/15:30 s. 7 f. 
5 Se rådets beslut 2014/512/GUSP och förordning (EU) nr 833/2014, beslut 2014/659/GUSP och 
förordning (EU) nr 960/2014 samt beslut 2014/872/GUSP och förordning (EU) nr 1290/2014. FN:s 
generalförsamling fördömde även handlingarna genom A/RES/68/262. 
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exportera vapen,6 produkter med dubbla användningsområden,7 och varor som kan 

användas för oljeprospektering.8                    

 Trots att handelsrestriktioner primärt syftar till att begränsa tillgångarna eller öka 

kostnaderna för mottagarstaten är det främst enskilda säljare och köpare som direkt 

kommer att drabbas av dem.9 I förlängningen leder nämligen handelsrestriktioner till att 

enskilda köpavtal inte kan fullgöras på det sätt som parterna vid avtalsslutet har 

överenskommit om. Kontraktsrättsligt finns det olika metoder för att hantera risken för 

sådana fullgörelsehinder utom parternas kontroll, exempelvis att låta fullgörelseplikten 

suspenderas tills hindret upphör, att omförhandla avtalet eller att säga upp avtalet.10 

Internationella handelskammaren (International Chamber of Commerce, ICC) har för 

detta ändamål publicerat modellklausuler avseende force majeure och hardship.11 ICC 

har även arbetat fram standardvillkor, Incoterms 2010, som beroende på leveransform 

reglerar frågor om avlämnande, transport samt övergången av risken för varan.12   

 Om köpavtalet är tyst och inte reglerar risken för fullgörelsehinder vid exportförbud 

återstår att utfyllnadsvis utreda gällande dispositiv köprätt. Vid svenska företags 

försäljningar till utlandet utgörs den dispositiva köprätten av lag (1987:822) om inter-

nationella köp (IKL).13 IKL utgör i stort sett en direkt implementering av 1980 års FN-

konvention om internationella köp (CISG).14 Det följer av den dispositiva köprätten att 

säljare som inte fullgör sin prestation i tid begår avtalsbrott och hamnar således i 

dröjsmål.15 En säljare som, till följd av exportförbud, inte kan prestera sin natura-

förpliktelse i tid hamnar alltså ofrivilligt i dröjsmål. Köparen har i detta läge två 

alternativ – att agera passivt och avvakta med att framställa dröjsmålspåföljder tills 

                                                
6 Art. 4 i förordning (EU) nr 833/2014 med hänvisning till EU:s gemensamma militära förteckning, rådet 
C 107/1. 
7 Art. 2 i förordning (EU) nr 833/2014 med hänvisning till rådets förordning (EG) nr 428/2009 (dual-use-
förordningen) avseende exporttillståndskrav för produkter och teknik som kan användas för både civila 
och militära ändamål. Produktkatalogen i Bilaga I uppdaterades den 12 oktober 2015 genom 
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2420. 
8 Art. 3 i förordning (EU) nr 833/2014. 
9 Jfr förordning (EU) nr 833/2014, p. 2 i preambeln.  
10 Art. 29 CISG. 
11 ICC Force Majeure Clause 2003 och ICC Hardship Clause 2003, publicerade februari 2003. Se  
http://store.iccwbo.org/t/ICC%20Force%20Majeure%20Hardship%20Clause. Se vidare om force majeure 
och hardship i avsnitt 3.3. 
12 Senaste utgåvan av Incoterms 2010 gavs ut den 1 januari 2011. Se vidare http://www.incoterms.se, 
besökt 15 februari 2016. 
13 5 § KöpL. 
14 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) undertecknades 
den 11 april 1980 i Wien.  
15 Art. 30, 33 och 45 CISG samt 22 § KöpL. 



 

 13 

hindret upphör eller att aktivt påkalla dröjsmålspåföljder, t.ex. fullgörelse, hävning eller 

skadestånd.16 Vilka valmöjligheter säljaren har, förutom att invänta eventuella krav från 

köparen, är däremot en mer komplicerad fråga. Detta beror främst på att köparen inte 

har begått något avtalsbrott och att säljaren därför saknar rätt att häva avtalet.17 

Säljarens befrielsemöjligheter bygger istället på att köparen först framställer krav och 

att säljaren sedan invänder olika former av undantag från sitt dröjsmålsansvar.    

 Köparen kan välja att vara passiv och avvakta med att framställa några krav mot 

säljaren. Under förutsättning att fullgörelsehindret kvarstår blir då avtalet vilande, i 

bemärkelsen att säljaren inte behöver fullgöra sin naturaförpliktelse, tills dess köparen 

väljer att kräva fullgörelse av säljaren. Skäl för en sådan passivitet hos köparen kan 

exempelvis motiveras av att betalning redan skett, att varan har unika egenskaper eller 

att priset för varan har stigit sedan avtalsslutet.            

 Motsatsvis kan säljaren i ett sådant läge ha intresse av att permanent befrias från sina 

köprättsliga förpliktelser, exempelvis för att undvika inkomstförluster eller onödiga 

kostnader samt för att skyndsamt hitta en ny köpare till köpobjektet. Fullgörelsehindret i 

kombination med köparens passivitet kan vara kostsam för säljaren, särskilt eftersom 

säljaren tvingas ordna med ytterligare lagerhållning och försäkring för den olevererade 

varan. Det faktum att säljaren inte kunnat fullgöra sin naturaförpliktelse, i enlighet med 

den ursprungliga avsikten, kan dessutom leda till att andra närliggande förpliktelser 

gentemot lagerhållare, transportörer, försäkringsgivare, finansiärer etc. inte kan full-

göras på avtalsenliga vis. Ytterligare en risk i sammanhanget är att marknadspriset för 

varan faller, under tiden köparen avvaktar med sitt fullgörelsekrav, och att säljaren 

därigenom hade kunnat sälja samma vara till annan köpare till ett högre pris.    

 Eftersom säljares intresse av ansvarsbefrielse vid exportförbud kan vara påtaglig 

ägnas denna framställning åt att utreda säljares möjligheter till detta.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med framställningen är att bedöma en svensk säljares utsikter att befrias från sina 

köprättsliga förpliktelser då fullgörelsehinder uppstår till följd av exportförbud. 

 Utgångspunkten är ofta att parterna redan i köpavtalet har hanterat risken för 

                                                
16 Art. 45-52 och 74-77 CISG samt 23 och 27 §§ KöpL. 
17 Art. 64 CISG samt 54 § KöpL. 
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fullgörelsehinder vid exportförbud, men ambitionen här är att klargöra rättsläget om så 

inte har skett.18 Eftersom säljaren inte kan prestera sin naturaprestation (att leverera 

varor till köpare) i avtalad tid hamnar denne i dröjsmål. Köparen har då enligt dispositiv 

köprätt möjlighet att kräva olika dröjsmålspåföljder, medan säljaren saknar rätt att 

framställa något motsvarande krav. Säljaren får istället inta en defensiv position och 

åberopa och argumentera för undantag från sitt fullgörelse- eller skadeståndskrav som 

köparen eventuellt framställer.                   

 Vid sidan av den köprättsliga dimensionen har säljaren möjlighet att avtalsrättsligt 

argumentera för att köpavtalet är overksamt. Grund för sådan overksamhets-

argumentation kan exempelvis baseras på att exportförbudet utgör ett ändrat förhållande 

som varken gällde eller kunde ha förutsetts vid avtalsslutet. En annan ogiltighetsgrund 

är att mot bakgrund av allmänna rättsgrundsatser argumentera för att exportförbudet 

utgör ett sådant legalt förbud som gör köpavtalet overksamt.19         

 Mot bakgrund av dessa två argumentationstyper är framställningens frågeställning 

uppdelad enligt följande två huvudproblem:  

 

(i) Den köprättsliga dimensionen aktualiseras bara om köpavtalet anses vara 

giltigt även efter att exportförbudet har verkställts.20 För det första ska därför 

utredas huruvida ett exportförbud som sådant inverkar på köpavtalets civil-

rättsliga giltighet. Inom ramen för denna utredning diskuteras om 

ogiltighetsfrågan bedöms annorlunda för köpavtal som ingåtts innan beslut 

om exportförbud respektive köpavtal som ingås efter sådant beslut. 

(ii) Under förutsättning att köpavtalet är giltigt ska, för det andra, utredas med 

vilken framgång säljare kan befrias från sitt dröjsmålsansvar vid fullgörelse-

hinder som orsakats av exportförbud. Eftersom säljare förhindras fullgöra sin 

naturaförpliktelse i tid, kommer utredningen att baseras på reglerna om 

dröjsmål. Med hänsyn till dröjsmålsreglernas systematik är det lämpligt att 

dela upp undersökningen i tre delfrågor: (i) om dröjsmål föreligger, (ii) om 

säljaren, under förutsättning att dröjsmål anses föreligga, ska ansvara för det 

                                                
18 Se vidare nedan i avsnitt 3.3. 
19 Se vidare nedan i avsnitt 3.4. 
20 Detta följer av art. 4 CISG av vilket framgår att konventionen ”reglerar endast ingående av avtal om 
köp samt de rättigheter och skyldigheter för säljaren och köparen som härrör från ett sådant avtal. Den 
gäller inte, om inte annat är uttryckligen föreskrivet i konventionen: a) giltigheten av ett avtal eller någon 
av bestämmelserna i det eller giltigheten av någon sedvänja; […]”. 
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och (iii) om säljaren, under förutsättning att säljaren ska ansvara för 

dröjsmålet och köparen framställer fullgörelse- och skadeståndskrav, kan 

befrias från sitt dröjsmålsansvar. Exportförbud utgör ett fullgörelsehinder 

som kan vara av antingen tillfällig eller permanent natur.21 Utöver att 

undersöka säljares dröjsmålsansvar vid tidpunkten för själva exportförbuds-

beslutet är det därför av intresse att även undersöka om säljaren kan befrias 

permanent från sådant dröjsmålsansvar.  

1.3 Materiella avgränsningar och några terminologiska klargöranden 

För att i möjligaste mån tillgodose framställningens syfte är det nödvändigt med några 

materiella avgränsningar.                     

 Syftet och dess underliggande frågeställningar (vilka framgår av föregående avsnitt) 

behandlar köprättsliga förhållanden mellan säljare med affärsställe i Sverige och köpare 

med affärsställe i exportsanktionerad stat. Framställningen utgår alltså från svenska 

säljares perspektiv varför endast exportförbudsproblematiken behandlas.22 Teoretiskt 

sett torde uppsatsen även vara relevant för svenska köpare i deras köprättsliga 

förhållanden med utländska säljare, men av utrymmesskäl lämnas köparperspektivet 

utanför uppsatsen.                   

 Användningen av termen exportförbud kräver några särskilda förtydliganden. En 

handelsrestriktion mot särskild vara innebär oftast antingen ett totalförbud mot export 

eller att export trots allt får ske under förutsättning att förhandstillstånd inhämtas.23 

Användningen av termen exportförbud tar inte sikte på den ena eller andra typen av 

handelsrestriktion. Med exportförbud avses istället det exporthindrande momentet som 

sådant eftersom både totalförbud och nekad ansökan om exporttillstånd kan leda till 

fullgörelsehinder. Det är alltså snarare handelsrestriktionens (oavsett hur den utformats) 

rättsföljd som avses, nämligen förbudet att fullgöra.           

 När det talas om exportförbudsbeslutet avses det beslut som fattats av antingen 

säkerhetsrådet eller rådet och som innehåller en handelsrestriktion mot särskild vara. 

Exportförbud beslutade av nationella regeringar mot andra stater lämnas alltså utanför 

framställningen, främst eftersom Sverige enbart har folkrättslig skyldighet att genom-

                                                
21 Se vidare nedan i avsnitt 2.1. 
22 Se vidare om motiven för säljarperspektivet nedan i avsnitt 1.4.1. 
23 Se vidare nedan i avsnitt 2.1. 
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föra sanktioner beslutade av FN eller EU.24 Beslut om internationella sanktioner från 

andra rättssubjekt än FN och EU kan dock ha indirekt betydelse för svenska 

rättssubjekt, men konsekvenserna av sådana sanktioner ligger utanför syftet med denna 

framställning.25  

 En annan betydelsefull materiell avgränsning avser köpobjektets form. CISG reglerar 

endast internationella köp av varor.26 Med internationellt köp avses enligt art. 1.1(a) 

CISG ett köp mellan ”[…] parter, vilkas affärsställen är belägna i skilda stater: a) när 

dessa stater är fördragsslutande stater; eller b) när internationellt privaträttsliga regler 

leder till att lagen i en fördragsslutande stat skall tillämpas.” Om köpavtalets 

förpliktelser till övervägande del består i tillhandahållande av arbete eller andra tjänster 

tillämpas däremot inte CISG.27 Internationell tjänstehandel regleras istället i andra 

rättskällor.28 För att kunna besvara den köprättsliga frågeställningen i tillräcklig mån 

avgränsas uppsatsens syfte till att enbart behandla köp av varor.         

 Det följer redan av frågeställningens formulering att detta alster enbart omfattar 

avtalsbrottstypen dröjsmål och inte andra typer av avtalsbrott.29 Vid sidan av dröjsmål 

går det i exportförbudsfallet att tänka sig en tillämpning av felreglerna och då särskilt 

reglerna om rådighetsfel.30 Rådighetsfel avser traditionellt att köparens rådighet har 

                                                
24 Se 1 § lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen).  
25  Därmed inte sagt att svenska företag ska underskatta betydelsen av nationellt beslutade 
extraterritoriella sanktioner. Tidigare gällde exempelvis extraterritoriella sanktioner inom ramen för 
amerikanska sanktioner mot Iran, där personer oavsett nationalitet kunde få sina tillgångar frysta om de 
vidtog en otillåten transaktion med en Iransk person uppförd på listan över Specially Designated 
Nationals and Blocked Persons (Section 2 i Executive Order 13645 och Iranian Transactions Regulations, 
31 C.F.R. Part 560.208). Se vidare om betydelsen av extraterritoriella sanktioner i Johansson & Sjöstrand, 
Ny Juridik 3:13. Se även Clark, Dealing with U.S. Extraterritorial Sanctions. 
26 Se art. 1–3 CISG. Avgränsningen till varor (”goods”) utgör en materiell skillnad mot KöpL som 
istället reglerar köp av lös egendom. Den materiella skillnaden ligger troligen i att varor endast omfattar 
rörliga fysiska föremål såsom lösa saker eller lösöre och att icke-fysiska materiella och immateriella 
rättigheter är uteslutna. Se vidare Ramberg och Herre, Internationella köplagen, s. 72 f. 
27 Se art. 3.2 CISG. Jfr även 2 § st. 1 KöpL. 
28 Se främst General Agreement on Trade in Services (GATS) som trädde i kraft den 1 januari 1995. 
Härigenom ges tjänsteleverantörer visst handelsrättsligt skydd genom exempelvis principen om mest 
gynnad nations-principen (art. II). Någon köprättslig reglering av säljares och köpares inbördes 
förpliktelser saknas däremot. 
29 Här bör noteras att medan KöpL endast reglerar påföljder vid två avtalsbrottstyper; dröjsmål (22 §) och 
fel (30 §), innehåller CISG inte någon sådan avgränsning. Det följer av art. 45 CISG att köparen har rätt 
att påkalla påföljder ”om säljaren underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt avtalet eller 
denna konvention […]”. Påföljdsreglerna i CISG omfattar således även brott mot sådana biförpliktelser 
som inte regleras av CISG, exempelvis om säljaren åtagit sig att montera, underhålla eller försäkra varan. 
30 Det är oklart om rådighetsfel kan behandlas inom ramen för regler om rättsliga fel. Jfr art. 35 och 41 
CISG samt 17 § st. 3 och 41 §§ KöpL. Se vidare Håstad, Köprätt, s. 133–142 samt Ramberg och Herre, 
Internationella köplagen, s. 239. 
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inskränkts genom att myndighetsbeslut begränsat köparen från att använda varan.31 

Detta förutsätter att köparen har mottagit varan, vilket inte kan ske om säljaren är 

förhindrad att ens avlämna varan. Om köparen inte mottagit varan är det svårt att 

tillämpa förfogandebegreppet på något som ännu inte hamnat i köparens besittning. 

Därutöver följer det av förarbetena till KöpL att myndighetsåtgärd som innebär förbud 

att exportera eller försälja torde behandlas inom ramen för regler om dröjsmål.32 Andra 

avtalsbrott än dröjsmål lämnas därför utanför denna framställning.    

 Slutligen avgränsas den avtalsrättsliga frågeställningen vad avser grunderna för att 

bedöma köpavtalets giltighet. Inom svensk sanktionsrätt har giltighetsfrågan diskuterats 

främst i ljuset av allmänna rättsgrundsatser,33 trots att fler alternativa grunder som 

exempelvis 36 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhets-

rättens område (AvtL) principiellt sett skulle kunna ha relevans i exportförbudfallet.34 

Med hänsyn till hur frågan traditionellt har behandlats lämnas dock sådana andra 

grunder än allmänna rättsgrundsatser utanför denna framställning. 

1.4 Metod 

1.4.1 En rättsvetenskaplig metod 

Metodbeskrivningar i rättsvetenskapliga alster ägnas vanligen åt att beskriva 

rättsdogmatikens huvuddrag.35 Ambitionen brukar då vara att beskriva vilken metod 

författaren ska tillämpa för att besvara den rättsvetenskapliga frågan, däri inräknat vilka 

auktoritativa rättskällor som ska användas för detta ändamål. Det går att ifrågasätta om 

                                                
31 Håstad, Köprätt, s. 133–142 samt Ramberg och Herre, Internationella köplagen, s. 239. 
32 Prop. 1988/89:76 s. 143.  
33 Se t.ex. prop. 1971:77 s. 61. Se vidare nedan i avsnitt 3.4.2. 
34 36 § AvtL kan principiellt sett vara tillämplig om säljaren argumenterar för att naturaförpliktelsen är 
oskälig ”[…] med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 
förhållanden och omständigheterna i övrigt. […]” I rättsförhållanden mellan näringsidkare tycks dock 
bestämmelsen främst ha tillämpats i fall då ena parten haft en underlägsen förhandlingsposition vid 
avtalsslutet. Jfr NJA 1979 s. 483, NJA 1987 s. 639, NJA 1989 s. 346, NJA 1999 s. 408 samt NJA 1994 s. 
359. Se vidare von Post, 36 § avtalslagen, s. 109–115 och Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 311 ff.  
35 En traditionell beskrivning av verksamheten rättsdogmatik är att mot bakgrund av auktoritativa 
rättskällor (lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin) rekonstruera och tolka vad som utgör gällande 
rätt, inte hur den borde vara eller har varit. Se Peczenik, Vad är rätt?, s. 314, Peczenik, SvJT 2005, s. 249 
f., Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 22 ff., Hellner, JFT 1998, s. 480, Jareborg, SvJT 2004, s. 
4 och 8 samt Svensson, JP 2012, s. 215–221. Svensson och Jareborg ifrågasätter den traditionella synen 
på rättsdogmatik som den allmänna rättsvetenskapliga metoden och föreställningen om att 
rättsvetenskaplig metod enbart handlar om vilket material som används.  
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en sådan metodmässig etikett räcker för att utgöra en rättsvetenskaplig metod.36 En ren 

beskrivning av rättskällornas inbördes förhållande löper risken att inte tala om hur de 

ska tolkas och hur de ska utsättas för kritisk analys.37         

 Debatten om rättsdogmatik som rättsvetenskaplig metod ska kanske inte överdrivas, 

men den ska heller inte underskattas. Det är därför meningsfullt att närmare precisera 

hur den rättsvetenskapliga forskningsverksamheten har bedrivits i denna uppsats. 

Metoden definieras här enligt vad som utgör tolkningsobjektet (vad som ska analyseras) 

och hur tolkningsverksamheten av denna har genomförts (hur tolkningsobjektet har 

utsatts för kritisk analys).                  

 Underlaget för att rekonstruera gällande rätt har en rättsdogmatisk utgångspunkt, 

nämligen att tolka vad som utgör gällande dispositiv rätt mot bakgrund av svensk 

lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Framställningens internationella 

dimension, att rekonstruera ett normativt rättssystem för internationella köprelationer, 

har däremot krävt en viss modifikation av rättsdogmatikens traditionella rättskällelära.38

 Detta följer av tolknings- och utfyllnadsprinciperna som framgår av art. 7 CISG.39 

För att rekonstruera ett normativt rättssystem för svenska säljare i dess internationella 

köpförhållanden kan det genom enhetlighetstanken bli aktuellt att ta hänsyn till 

rättsprinciper, rättsfall, doktrin och andra rättskällor som normalt ligger utanför det 

rättsdogmatiska auktoritetskravet.40 Med en pragmatisk synvinkel går det att betrakta 

IKL, med dess implementering av CISG, som att den svenska rätten indirekt erkänner 

sådana internationella rättskällor som auktoritativa, men dock enbart för att rekonstruera 

gällande internationell köprätt.  

                                                
36 Jareborg, SvJT 2004, s. 2 f. och 7 f. ifrågasätter huruvida rättsdogmatik är en rättsvetenskaplig metod. 
Jareborg menar att forskning kan bedrivas antingen genom vetenskapliga metoder eller i vetenskapligt 
syfte. Rättsdogmatik tillhör den senare kategorin eftersom den endast kan användas i vetenskapligt syfte 
att syntetisera, systematisera och strukturera en verklighetsbild av ett normativt system. Produkten kan 
sedan utsättas för kritisk analys, vilket beskriver forskningens rättsvetenskapliga metod. Se även Korling 
& Zamboni, Juridisk metodlära, s. 29–37, där Kleineman anser att rättsdogmatiken är en tolkningslära. 
37 Jfr Jareborg, SvJT 2004, s. 2 som menar att en viktig del av rättsvetenskaplig forskning är momentet av 
kritisk analys. 
38 Om rättsdogmatikens krav på auktoritativa rättskällor och de tillämpningsproblem som uppstår vid 
användning av utländskt material, se Olsen, SvJT 2004, s. 118–121. 
39 Vid tolkningen av CISG ska ”[…] hänsyn tas till dess internationella karaktär samt till behovet av att 
främja en enhetlig tillämpning av konventionen och ett iakttagande av god sed i internationell handel.” 
(art. 7.1 CISG) Vidare framgår av art. 7.2 CISG att rättsfrågor ”[…] som regleras i denna konvention, 
men som inte uttryckligen har lösts i den, skall lösas i enlighet med de allmänna principer som 
konventionen är grundad på eller, om sådana principer saknas, enligt den lag som är tillämplig enligt 
internationellt privaträttsliga regler.”  
40 Se Ramberg och Herre, Internationella köplagen, s. 114–120. 
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 Den rättsdogmatiska utgångspunkten har därutöver kompletterats med ett säljar-

perspektiv för att ta hänsyn till alla relevanta rättskällor på den internationella 

köprättens område. I den meningen har det inte enbart handlat om att rekonstruera rätten 

som den är i allmänhet (de lege lata) utan att beskriva rätten som den uttolkas för säljare 

i det enskilda fallet (de lege interpretata)41. En sådan ordning lämpar sig särskilt när det 

handlar om att rekonstruera ett internationellt normativt system som bärs upp av 

enhetlighetsändamål. Om exempelvis varje rättstillämpare av CISG enbart såg till sin 

egen rättskällelära skulle enhetligheten riskera att rubbas. Urvalet av rättskällor formar 

nämligen den rättsliga slutprodukten i den meningen att om vissa rättskällor utesluts 

riskerar rättstillämpningen att leda till materiellt sett olika svar. Olika tolkningsobjekt 

ger sannolikt olika tolkningsresultat.                  

 Säljarperspektivet har skapat förutsättningar att rekonstruera gällande rätt som den 

uttolkas i det enskilda fallet då säljare drabbas av fullgörelsehinder till följd av 

exportförbud. Härigenom har de särskilda befrielseintressen som säljare kan ha i sådan 

situation kunnat identifieras, vilka utgjort utgångspunkten för undersökningen.42 

 Tolkningsobjektet har sedan utsatts för en teleologiskt inriktad tolkningsmetod för att 

i möjligaste mån undersöka om säljares befrielseintressen tillgodoses inom ramen för 

rättsreglernas normativa och handlingsdirigerande ändamål.43 Många av de rättsregler 

som aktualiserats innehåller öppna rekvisit utan preciserade rättsfaktum, såsom ”hinder 

utanför hans kontroll”, 44  ”skäligen kunde förväntas ha räknat med hindret vid 

avtalsslutet”45 eller ”uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse 

av att säljaren fullgör köpet”.46 Med en teleologisk tolkningsmetod har det varit möjligt 

att beakta säljares befrielseintressen och rättsreglernas ändamål för att besvara huruvida 

                                                
41 Se Svensson, JP 2012, s. 213–215 som diskuterar begreppet de lege interpretata som en alternativ 
kunskapssyn till distinktionen mellan rätten som den är (de lege lata) och rätten som den borde vara (de 
lege ferenda). Jag instämmer med Svensson om fördelarna med att systematisera rätten i sitt kontextuella 
och sociala sammanhang (s. 225 f.). Det är då ”möjligt att fånga ett erkännande av att uttalanden om 
rätten alltid är tolkningar av aktiva subjekt (där vissa tolkningar är mer accepterade än andra), och att 
detta får konsekvenser på såväl ett kunskapsteoretiskt som praktiskt plan.” (s. 214). 
42 Se vidare om säljares befrielseintressen ovan i avsnitt 1.1. 
43 Tolkningsmetoden kan liknas vid Ekelöfs teleologiska tolkningsmetod som innebär att rättsregler ska 
tillämpas enligt sitt ändamål. Rättsregelns ändamål behöver inte överensstämma med lagstiftarens syfte 
utan bestäms av rättsregelns handlingsdirigerande funktion vid tillämpning på klara fall. Det innebär att 
rättsregeln får tillämpas på säregna fall om tillämpningen bidrar till att realisera samma helhetsresultat 
som vid tillämpning på de klara fallen. Se vidare Ekelöf, Rättegång I, s. 83-85. 
44 Se art. 79 CISG samt 27 § KöpL. 
45 Se art. 79 CISG. 
46 Se 22 § KöpL. 
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säljaren kan befrias från sitt dröjsmålsansvar vid fullgörelsehindrande exportförbud.

 Detta utgör den rättsvetenskapliga metoden för undersökningen. 

1.4.2 Några särskilda material- och metodfrågor 

Utöver vad som sagts ovan om uppsatsens rättsvetenskapliga metod krävs några 

särskilda preciseringar beträffande vissa rättskällor. Svensk rätt utgör utgångspunkten 

för att utreda svenska säljares befrielsemöjligheter från köprättsligt ansvar. Frågan är 

däremot vilken del av svensk rätt som är tillämplig och hur innehållet av denna del ska 

bestämmas. Det följer av 5 § KöpL att KöpL inte är tillämplig vid internationella köp. 

Istället tillämpas IKL och CISG på sådana förhållanden. Implementeringen av CISG 

och särskilt art. 7 CISG innebär att nationell köprätt endast i undantagsfall och som en 

sista utväg kan ha betydelse som tolkningsdata eller för att fylla ut olösta rättsfrågor i 

CISG.                           

 För att tolka och fylla ut innehållet i CISG ska hänsyn i första hand istället tas till 

bl.a. konventionens internationella karaktär, främjandet av en enhetlig och icke-

nationell tillämpning samt de allmänna ändamål som konventionen är grundad på. 

Ibland, när det saknas internationellt enhetliga rättsregler, kan det vara en utmanande 

uppgift att tolka och fylla ut konventionens innehåll utan att falla tillbaka på den 

nationella rätten.47 Rättskällorna i internationell rättspraxis och doktrin kring CISG:s 

bestämmelser är ofta färgade av den nationella rätt varifrån författaren kommer ifrån.48 

För att undvika en sådan utgång i undersökningen nedan och med hänsyn till 

enhetlighetsintresset beaktas KöpL med försiktighet och endast undantagsvis.    

 För att förstå innehållet i dessa tolknings- och utfyllnadsprinciper är det vanligt att 

domstolar och skiljedomstolar hänvisar till internationella principsamlingar såsom 

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC).49 För kontrakt 

med europarättslig bakgrund finns även Principles of European Contract Law (PECL) 

och Draft Common Frame of Reference (DCFR) som båda har tagits fram med 

ambitionen att skapa en enhetlig EU-privaträtt. Principsamlingarna är huvudsakligen 

framtagna av akademiker och sammanställer enhetliga kontraktsprinciper. Ett argument 

                                                
47 Jfr Lookofsky, Walking the article 7(2) tightrope between CISG and domestic law, s. 87 f., Hellner, JT 
1996/97, s. 10 f., Hellner & Ramberg, Speciell avtalsrätt I, s. 297 och Ramberg & Herre, Internationella 
köplagen, s. 118 f. 
48 Hellner, JT 1996/97, s. 5–9. 
49 Se Schlechtriem & Schwenzer, CISG Commentary, s. 132 f.  
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för principsamlingarnas enhetlighet är att de indirekt skapar underlag för vad avtals-

parter normalt behöver avtala om och hur de ska avtala om det.50       

 Det är viktigt att skilja på vilket rättskällevärde dessa principsamlingar har å ena 

sidan enligt svensk rätt och å andra sidan för att tolka/fylla ut CISG. I svensk rätt råder 

det, mot bakgrund av flertalet rättsfall från HD, en allmän diskussion kring vilket 

rättskällevärde dessa principsamlingar har.51 Det ligger utanför denna framställning att 

närmare diskutera denna rättsfråga mer än att redogöra för dess existens. 

 Principsamlingarna tycks ha en framträdande roll för att tolka och fylla ut CISG. I 

likhet med HD har även utländska domstolar och skiljedomstolar använt dessa, dock 

främst PICC, för att tolka innehållet i CISG.52 Det följer av denna rättspraxis att PICC 

har använts för att fylla ut innehållet i CISG när konventionen inte har reglerat en viss 

rättsfråga. Oavsett principsamlingarnas nationella rättskällevärde tycks de alltså ha ett 

betydande värde för att tillgodose enhetlighetstanken och målet att tillämpa CISG enligt 

dess internationella karaktär. För att besvara uppsatsens frågeställningar förekommer 

det därför hänvisningar till principsamlingarna när CISG inte uttryckligen besvarar 

rättsfrågan, dock med viss försiktighet eftersom principsamlingarnas tillämplighet 

normalt sett är avhängigt att parterna hänvisat till dem. 

 Utöver internationella principsamlingar hänvisas genomgående till både svenska och 

utländska rättsfall i undersökningen. De svenska rättsfallen används för att rekonstruera 

gällande rätt i de fall då nationell köprätt är tillämplig. Utländska rättsfall har enligt en 

rättsdogmatisk utgångspunkt inget rättskällevärde för gällande svensk rätt, men mot 

bakgrund av art. 7 CISG utgör dessa en viktig beståndsdel för att tillgodose 

enhetlighetstanken.53 Utländska rättsfall som behandlar tillämpningen av CISG har 

genomgående hämtats från rättsfallsdatabasen Unilex.54 För att förenkla hänvisningarna 

till dessa rättsfall tillämpas samma preferensmetod som används i Unilex, nämligen att 
                                                
50 Jfr Herre, SvJT 2012, s. 935 f. 
51 Jfr t.ex. NJA 2006 s. 638, NJA 2008 s. 733, NJA 2009 s. 672, NJA 2010 s. 629, NJA 2011 s. 600, NJA 
2012 s. 597, NJA 2013 s. 659, NJA 2013 s. 1174, NJA 2013 s. 1190, NJA 2014 s. 272, NJA 2014 s. 629 
och NJA 2014 s. 1006. Se vidare Herre, SvJT 2012, s. 935 f., Håstad, DCFR Rules in the Swedish 
Supreme Court, s. 179–184 och Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 27 f. 
52 Se t.ex. 15-06-1994 Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft – 
Wien (Vienna), Austria, 00-00-1995 ICC Court of Arbitration, Basel, 00-00-1996 ICC Court of 
Arbitration – Zurich, 00-11-1996 ICC Court of Arbitration – Paris, 00-12-1997 ICC Court of Arbitration 
– Paris, 00-03-1998 ICC Court of Arbitration – Zurich, 00-00-2003 ICC International Court of 
Arbitration, 00-00-2004 ICC International Court of Arbitration, 30-01-2007 International Arbitration 
Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation samt 01-02-2007 
International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. 
53 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s. 118 f. 
54 Se Unilex:s hemsida http://www.unilex.info. 
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namnge rättsfallen enligt dag-månad-år och domstol (t.ex. 12-12-2007 American 

Arbitration Association. 

 En tredje viktig rättskälla är de olika Opinions som CISG Advisory Council (CISG-

AC) publicerar.55 CISG-AC består av oberoende akademiker och syftar till att främja en 

enhetlig tillämpning och tolkning av CISG. Inom ramen för denna uppsats är det främst 

publikationen om art. 79 CISG, CISG-AC Opinion No. 7, som är av särskilt intresse.56 

1.5 Disposition 

Som ovan nämndes syftar denna uppsats till att bedöma svenska säljares möjligheter att 

befrias från sina köprättsliga förpliktelser vid fullgörelsehindrande exportförbud. En 

författare som antar utmaningen att försöka tillgodose ett sådant syfte har i huvudsak två 

alternativ för att disponera sitt svar – en käll- eller problemorienterad systematik. Med 

hänsyn till frågeställningens problembaserade struktur följer denna uppsats även en 

problembaserad disposition, främst för att besvara de olika rättsfrågorna i det 

funktionella sammanhang som de uppkommer i.            

 Efter det inledande avsnittet om framställningens allmänna form följer ett avsnitt om 

sanktionsrättens allmänna funktion och innehåll (avsnitt 2). Avsnitt 2 syftar till att 

introducera och förbereda läsaren på hur en handelsrestriktion uppkommer och vilken 

rättslig form och giltighet den har, vilket lägger grunden för att senare besvara 

frågeställningarna. Därefter följer ett avsnitt om hur risken för exportförbud normalt 

hanteras i köpavtal (avsnitt 3.3). I efterföljande avsnitt besvaras den avtalsrättsliga 

frågeställningen avseende de civilrättsliga verkningarna av exportförbud (avsnitt 3.4).  

Därefter besvaras den köprättsliga frågeställningen (avsnitt 4) uppdelat enligt den 

köprättsliga systematik som gäller för dröjsmål, nämligen om dröjsmål föreligger 

(avsnitt 4.2), om säljarens ansvar för dröjsmålet (avsnitt 4.3), om säljarens befrielse-

möjligheter från fullgörelse- (avsnitt 4.4) och skadeståndsansvar (avsnitt 4.5) samt om 

säljaren kan befrias permanent från sitt dröjsmålsansvar (avsnitt 4.6). Slutligen 

sammanfattas de slutsatser som undersökningen renderat i (avsnitt 5). 

  

                                                
55 Se hemsidan för CISG Advisory Council: http://www.cisgac.com. Se vidare Ramberg & Herre, 
Internationella köplagen, s. 118 f. 
56 Se vidare nedan i avsnitt 4.5. 
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2 Om internationella sanktioner 

2.1 Politiska ändamål bakom exportkontroll och handelsrestriktioner  

Exportkontroll och internationella sanktioner utgör avsteg från tanken om en global 

frihandel utan hinder eller andra diskriminerade åtgärder som begränsar handel mellan 

stater. 57  Definitionsmässigt innebär exportkontroll att särskilda transaktioner som 

involverar särskilt känsliga produkter kontrolleras på löpande basis oavsett var 

produkten kommer ifrån eller ska till.58 Det är således produktens egenskaper eller 

karaktär som föranleder åtgärden snarare än något förhållande på mottagarens sida.  

 Vid sidan av exportkontroll har säkerhetsrådet och rådet behörighet att besluta om 

begränsande åtgärder riktade mot särskilda mottagare eller mot enskilda produkter eller 

sektorer.59 Dessa åtgärder lyder under samlingstermen internationella sanktioner, vilka 

kan delas upp i bl.a. finansiella restriktioner riktade mot enskilda fysiska och juridiska 

personer60 samt handelsrestriktioner riktade mot enskilda produkter eller sektorer.  

 Handelsrestriktioner, vilka utgör det huvudsakliga undersökningsobjektet i denna 

framställning, riktas mot enskilda produkter eller sektorer. En vanlig utgångspunkt både 

inom FN och EU är att införa totalt import-/exportförbud avseende militär utrustning 

och teknik (s.k. vapenembargo) kompletterat med andra handelsrestriktioner.61 EU:s 

handelsrestriktioner mot produkter baseras i huvudsak på förutbestämda produkt-

                                                
57 Se t.ex. undantaget för att upprätthålla internationell fred och säkerhet i art. 39 och 41 i FN-stadgan 
samt i art. XXI(c) i General Agreement on Tariffs and Trade 1994 som trädde i kraft 1 januari 1995 
(GATT 1994). Se även kapitel 2 avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen (FEU) (GUSP-
bestämmelserna) samt art. 215 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) som ger rådet 
behörighet att besluta om restriktiva åtgärder. 
58 Sådan exportkontroll regleras t.ex. dual-use-förordningen där produkter och teknik som kan användas 
för både civila och militära ändamål kräver förhandstillstånd för att få exporteras till tredje land. 
Kontrollistan framgår numera av Bilaga I till förordning (EU) 2015/2420. 
59 Säkerhetsrådets behörighet framgår av art. 39 och 41 i FN-stadgan. Rådets behörighet framgår av art. 
29 och 31 FEU samt art. 215 FEUF. 
60 Finansiella restriktioner sker normalt genom att frysa personernas tillgångar, att förbjuda dem från 
innehav av bankkonton samt att införa investerings- och reserestriktioner. Se Consolidated United 
Nations Security Council Sanctions List, senast uppdaterad 10 december 2015 
(https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf) samt European Union, 
Restrictive measures (sanctions) in force, senast uppdaterad 15 januari 2016 
(http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf). 
61 Se t.ex. FN:s vapenembargon mot Nordkorea (punkt 8 i S/RES/1718) och mot Iran (punkt 5 i 
S/RES/1747 samt punkt 8 i S/RES/1929) samt EU:s vapenembargo mot Ryssland (art. 2 i förordning 
(EU) nr 833/2014 med hänvisning till Bilagan till direktiv 2014/108/EU (EU:s gemensamma militära 
förteckning). 
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kataloger som exempelvis dual-use-förordningen eller EU:s gemensamma militära 

förteckning.62 De handelsbegränsande åtgärderna kan vara utformade antingen som 

totala import-/exportförbud eller som tillståndspliktiga restriktioner.       

 För att visa på hur en handelsrestriktion mot en särskild produkt och sektor kan 

utformas hänvisas till de nuvarande EU-sanktionerna mot Ryssland. Det följer av art. 2a 

i förordning (EU) nr 833/2014 att ”[D]et ska vara förbjudet att direkt eller indirekt 

sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik med dubbla 

användningsområden som ingår i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009, oavsett om 

varorna och tekniken har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska 

personer, enheter eller organ i Ryssland i enlighet med förteckningen i bilaga IV till 

den här förordningen.”63 Denna handelsrestriktion utgör ett totalt exportförbud mot att 

föra in särskilda produkter med dubbla användningsområden i Ryssland.        

 Till skillnad mot ändamålet med löpande exportkontroll av särskilda känsliga 

produkter, är det primära syftet med handelsrestriktioner normalt att fördöma 

mottagarens folkrättsligt otillåtna handling samt att politiskt påtvinga mottagaren att 

upphöra med eller förändra sina handlanden. Den restriktiva åtgärden har föranletts av 

mottagarens agerande och alltså inte primärt av produktens egenskaper eller karaktär. 

Det nämns uttryckligen i punkt 2 i preamblen till förordning (EU) nr 833/2014 att 

sanktionerna mot Ryssland i allmänhet syftar till att ”öka kostnaderna för Rysslands 

agerande för att undergräva Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende 

och i syfte att främja en fredlig lösning på krisen”. Vidare nämns i punkt 6 i preambeln 

till förordning (EU) nr 960/2014 att restriktioner mot kapitalmarknaden syftar till att 

”sätta press på den ryska regeringen”. Handelsrestriktioner tar alltså normalt sikte på 

att hindra funktionen och finansieringen av mottagarens aktiviteter.64       

 Mot bakgrund av handelsrestriktionernas ändamål är dess utformning och 

varaktighet beroende av om mottagaren tillgodoser de politiska kraven eller inte. Ett 

totalt exportförbud kan exempelvis omvandlas till ett exporttillståndskrav eller i bästa 
                                                
62 Se t.ex. Ryssland-sanktionerna i art. 1(a) och 2.1-2 i förordning (EU) nr 833/2014 och art. 2.2 i 
förordning (EU) nr 267/2012 som bl.a. hänvisar till Bilaga I i förordning (EU) 2015/2024 om produkter 
med dubbla användningsområden samt till EU:s gemensamma militära förteckning i Bilagan till direktiv 
2014/108/EU. 
63 Art. 1.2 i förordning (EU) nr 960/2014 om ändring av förordning (EU) 833/2014.  
64 Se även handelsrestriktionerna mot Syrien i förordning (EU) nr 36/2012, som omfattar exportförbud 
avseende produkter som kan användas till internt förtryck (art. 2a och 3.4), exportförbud avseende 
produkter för övervakning av telekommunikationer och internet (art. 4), importförbud avseende råolja och 
petroleumprodukter (art. 6), exportförbud avseende produkter inom olje- och gasindustrin (art. 9), import-
/exportförbud avseende guld och andra ädelmetaller (art. 11a), exportförbud avseende utrustning för 
elkraftverk (art. 12) och exportförbud avseende flygbränsle (art. 7a).     
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fall återkallas om mottagaren visar prov på förbättring. Rådet beslutade den 19 mars 

2015 att villkora handelsrestriktionernas varaktighet av att Ryssland tillgodoser de 

politiska kraven i samt undertecknar Minskavtalen.65  I mitten av december 2015 

bedömde rådet att Ryssland inte skulle hinna tillgodose dessa krav innan utgången av 

sanktioneras giltighetstid varför handelsrestriktionerna förlängdes att gälla till och med 

den 31 juli 2016.66                       

 Ett annat aktuellt exempel, för att illustrera handelsrestriktioners ständiga 

föränderlighet, är de nyligen förmildrade sanktionerna mot Iran. Rådet antog den 26 juli 

2010 sanktioner mot Iran till följd av den iranska regeringens kärntekniska program.67 

Den 14 juli 2015 överenskom EU, säkerhetsrådets permanenta medlemsstater och 

Tyskland om en gemensam övergripande handlingsplan (Joint Comprehensive Plan of 

Action, JCPOA) med Iran om att avveckla det kärntekniska programmet.68 Under 

förutsättning att Iran tillgodosåg kraven i JCPOA åtog sig parterna att återkalla vissa av 

sina sanktioner mot Iran. Den 16 januari 2016 (the Implementation Day) konstaterade 

International Atomic Energy Agency (IAEA) att Iran hade uppfyllt de åtgärder och krav 

som formulerats av parterna i JCPOA.69 Parterna, däribland EU, återkallade därför som 

utlovat några av de kärntekniska sanktionerna, bl.a. handelsrestriktionerna mot 

produkter inom olje-, gas och petrokemindustrierna samt investeringsförbudet mot 

iranska personer. 70  Trots att vissa kärnteknikrelaterade sanktioner har återkallats 

kvarstår fortfarande många sanktioner mot Iran.71  

 Ryssland- och Iranexemplen ovan visar tydligt hur sanktionernas varaktighet och 

innebörd är kopplade till i vilken utsträckning mottagaren tillgodoser särskilt uppställda 

politiska krav. Sanktionernas föränderlighet ställer krav på enskilda avtalsparter i deras 

köprättsliga relationer, inte minst eftersom de utöver att följa gällande sanktionsregler 

måste följa den politiska utvecklingen i de affärsländer som de verkar i. 

                                                
65 Se slutsatserna från rådets möte den 19-20 mars 2015, EUCO 11/15, p. 9–13. 
66 Se rådets beslut 2015/2431/GUSP. 
67 Punkt 5 i preambeln till rådets beslut 2010/413/GUSP. 
68 Punkt 2 i preambeln till rådets beslut 2016/37/GUSP. 
69 Se föregående not. 
70 Se rådets beslut 2016/37/GUSP samt förordning (EU) 2015/1861. 
71 Se förordning (EU) 2015/1861 om ändring i förordning (EU) nr 267/2012. 
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2.2 Implementering och genomförande i svensk rätt 

2.2.1 Allmänt om sanktionslagen 

Svensk sanktionsrätt består enligt 1 § lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner 

(sanktionslagen) enbart av tillämpningen av de sanktioner som beslutas av 

säkerhetsrådet och rådet. Både FN- och EU-sanktioner utgör folkrättsliga beslut som 

bygger på tanken om nationell implementering för att få rättslig effekt. Detta tillgodoses 

genom att medlemsstater av FN och EU har en folkrättslig bundenhet till säkerhets-

rådets respektive rådets sanktionsbeslut. Det följer av art. 25 och 48.1 FN-stadgan att 

medlemsstater är förpliktade att verkställa säkerhetsrådets beslut. EU:s medlemsstater 

har enligt art. 4 och 24.3 FEU en lojalitetsplikt att efterleva och respektera EU:s 

åtgärder inom ramen för GUSP. Utrikesdepartementet genomför därför för närvarande 

flertalet sanktionspaket mot enskilda stater och personer som har sitt ursprung i 

sanktionsbeslut fattade av säkerhetsrådet och rådet.72         

 Regeringen är enligt 3 § sanktionslagen bemyndigad att besluta om att sanktioner 

med folkrättsligt ursprung ska genomföras i Sverige.73 För att genomföra internationella 

sanktioner har regeringen enligt 4 § p. 2 sanktionslagen behörighet att gentemot svenska 

rättssubjekt meddela föreskrifter om förbud mot att till stater, områden, grupper, enheter 

och fysiska eller juridiska personer importera eller exportera varor. Syftet med den 

svenska sanktionslagen är att förenkla implementeringen av inter-nationella sanktioner 

utan att gå via den sedvanliga lagstiftningsprocessen, vilket annars skulle kunna 

fördröja genomförandeprocessen.74                 

 Vad särskilt gäller EU-sanktioner får dessa rättslig effekt i Sverige på olika sätt 

beroende på om de framgår av rådets beslut eller förordning. Sanktioner som framgår av 

förordning har enligt art. 288 FEUF direkt effekt inom alla EU:s medlemsstater och 

kräver således ingen särskild åtgärd av medlemsstaten. Ibland kan det däremot 

uppkomma en situation där en viss åtgärd enbart följer av rådets beslut, men som inte 

motsvaras av någon förordning.75 Om sådan asymmetri föreligger måste medlemsstaten 

vidta åtgärd, exempelvis genom att anta lagstiftning, för att fullgöra sin EU-rättsliga 
                                                
72 Se regeringens officiella sanktionswebbplats, http://www.regeringen.se/sanktioner, besökt den 15 
februari 2016. 
73 Se vidare angående motiven till regeringens fullmakt i prop. 2009/10:97 s. 14-17. 
74 Prop. 2009/10:97 s. 14. 
75 Sådan rättslig asymmetri föreligger inom ramen för EU-sanktionerna mot Ryssland. Jfr art. 2.1 och 2.3 
i rådets beslut 2014/512/GUSP med förordning (EU) nr 833/2014. Se vidare prop. 2014/15:30 s. 11-13. 
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lojalitetsplikt. Om nationell lagstiftning redan tillgodoser rådets beslut i tillräcklig 

utsträckning krävs däremot inte någon åtgärd.               

 Regeringen har enligt art. 4 § sanktionslagen befogenhet att anta sådana utfyllande 

föreskrifter, vilket vanligtvis sker genom en tillämpningsförordning och en 

förbudsförordning. Tillämpningsförordningar innehåller enbart en förtydligande före-

skrift om att sanktionslagen ska tillämpas avseende de åtgärder som framgår av rådets 

beslut.76 Förbudsförordningarna innehåller istället själva sanktionsimplementeringen, 

vilket innebär att de restriktiva åtgärderna definieras samtidigt som tillsyns- och 

tillståndsprövningsansvaret fördelas mellan olika förvaltningsmyndigheter.77    

 Ansvar för exporttillståndsprövning fördelas huvudsakligen på Inspektionen för 

strategiska produkter (ISP) men även till viss del på Kommerskollegium. 78  En 

transaktion som kräver tillstånd eller licens för export förutsätter att exportören ansöker 

om sådant tillstånd hos behörig nationell myndighet. Om myndigheten lämnar ansökan 

om exporttillstånd utan bifall får produkten inte exporteras, vilket alltså leder till samma 

resultat som om totalförbud hade gällt för produkten ifråga.         

 En ansökan om exporttillstånd hos exempelvis ISP kan föregås av att exportören 

begär ett förhandsbesked i frågan. 79  Möjligheten att erhålla förhandsbesked i 

tillståndsfrågan bidrar med viss förutsebarhet för säljare, inte minst eftersom det 

därigenom blir klarlagt för säljaren huruvida eventuella köprättsliga förpliktelser 

kommer att kunna fullgöras i framtiden. Förhandsbeskedet är dock inte bindande utan 

avser endast förhållandena vid ansökandetidpunkten.80            

 Vid ansökan av exporttillstånd åligger det exportören att bistå myndigheten med all 

nödvändig information för den fortsatta handläggningen. 81  Det följer av ISP:s 

föreskrifter att exportören bl.a. ska ange information om exportören, mottagaren, varans 

ursprungsland, varans slutanvändare, varumängd samt lämna en varubeskrivning och 

                                                
76  Se t.ex. förordning (2007:703) om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa 
internationella sanktioner, förordning (2012:113) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) 
om vissa internationella sanktioner samt förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av 
lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner. 
77 Se t.ex. förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran, förordning (2012:114) om vissa 
sanktioner mot Libyen samt förordning (2014:1448) om vissa sanktioner mot Ryssland. 
78 Se 5 § förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter och 2 § p. 8 
förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium.   
79 Se dokumentet Begäran om förhandsbesked för export av produkter med dubbla användningsområden 
på ISP:s hemsida: http://www.isp.se/sa/node.asp?node=790, besökt den 15 februari 2016. 
80 Jfr SOU 2015:72 s. 171 f. om möjlighet till förhandsbesked vid export av krigsmateriel.  
81 Se 2 § i TFS 2009:13, Föreskrifter om ändring i Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter 
(TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd. 
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beskrivning av exportförfarandet.82 Exportören har alltså en omfattande informations- 

och upplysningsplikt gentemot ISP för att erhålla tillstånd eller licens att exportera. Med 

hänsyn till informationens karaktär, särskilt avseende uppgifter om mottagaren, kan det 

dessutom krävas att även importören assisterar vid handläggningen. Ur ett köprättsligt 

perspektiv kan parternas insatser och eventuella brister vid handläggningen av 

exporttillstånd vara avgörande för hur det köprättsliga ansvaret ska fördelas.83 

2.2.2 Särskilt om blankettstraffbudet 

Sveriges folkrättsliga bundenhet till säkerhetsrådets och rådets beslut förpliktar Sverige 

att genomföra sanktionerna i nationell rätt. Den folkrättsliga bundenheten omfattar 

däremot inte frågan hur Sverige ska se till att effektivt genomföra sanktionerna, mer än 

att det ska ske effektivt, proportionerligt och avskräckande. Det följer exempelvis av art. 

8.1 i förordning (EU) nr 833/2014 att medlemsstaterna ska ”[…] vidta de åtgärder som 

är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. Sanktionerna ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande.”  

 Internationella sanktioner kan exempelvis rättsligt upprätthållas genom att det 

föreskrivs administrativa avgifter, böter, civilrättslig ogiltighet eller andra finansiella 

straff för den sanktionsstridande handlingen. I Sverige är brott mot internationella 

sanktioner kriminaliserat såsom en brottslig gärning. Det följer av 8 § sanktionslagen att 

den som av uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot förbud som meddelats enligt 4 § 

(regeringens förbudsförordningar) eller rådets förordningar döms till böter eller 

fängelse. Bestämmelsen utgör ett blankettstraffbud eftersom den får sitt innehåll genom 

hänvisningar till andra rättskällor.84                  

 I bemärkelsen att genomföra effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner 

kan det diskuteras om kriminalisering är den mest lämpliga metoden. En effektiv 

kriminalisering kräver att en enskild fysisk person kan utpekas såsom ansvarig för 

brottet och att dennes ansvar till brottet är ställt bortom varje rimligt tvivel.85 Företag 

har troligtvis bättre möjligheter att skydda sina anställda mot sådana straffrättsliga 

utredningar än vad de har för att freda sig mot administrativa böter som riktar sig mot 

                                                
82 Se Bilaga 2 till TFS 2009:13. 
83 Se vidare om säljares dröjsmålsansvar nedan i avsnitt 4. 
84 Beträffande blankettstraffbudets förenlighet med legalitetsprincipen se SOU 2006:41 s. 209–216. 
85 Se t.ex. NJA 1980 s. 725, NJA 1982 s. 164, NJA 1991 s. 83, NJA 1992 s. 446, NJA 1993 s. 68, NJA 
1993 s. 277 och NJA 1996 s. 176. Se vidare Lambertz, SvJT 2009, s. 2–6. 
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den juridiska personen som sådan. Detta beror främst på att det är lättare att internt 

undanröja bevisning än vad det är att bli av med offentlig information om företagets 

aktiviteter. Sett ur företagens perspektiv vore därför möjligen administrativa böter mer 

avskräckande än den nuvarande kriminaliseringen.           

 Åtal för brott enligt blankettstraffbudet i 8 § sanktionslagen (och motsvarande 11 § i 

föregående lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner) har aktualiserats endast i 

ett fåtal rättsfall. I NJA 1998 s. 706 hade anställd utbetalat ersättning till person med 

hemvist i Jugoslavien. Åtalet riktade sig mot företagets dåvarande VD eftersom denne 

hade beslutat om aktuella utbetalningar. HD konstaterade att det faktum att 

betalningarna skett av affärsmässiga skäl, att de inte var obetydliga samt att de avbrutits 

vid svenska myndigheters ingripande utgjorde tillräckliga skäl för att det allmänna 

syftet med de internationella sanktionerna motverkats. HD dömde VD:n till 40 dags-

böter om 400 kronor.                       

 I Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 672-13 hade ett handelsbolag 

med säte i Lund ingått köpavtal med köpare i Iran om försäljning av två ventiler.86 

Åtalet riktade sig mot den person som huvudsakligen drev rörelsen och som beslutat om 

försäljningen. Bedömningen för att fastställa ansvarig person följer därmed den 

bedömning som gjordes av HD i NJA 1998 s. 706. 

 Det var ostridigt att genomförandet av transaktionen stred mot gällande EU-

sanktioner.87 Säljaren menade att han inte känt till att den aktuella transaktionen 

omfattades av sanktionerna mot Iran. En särskild fråga i målet var därför huruvida den 

tilltalade hade subjektiv täckning för sin handling, dvs. om denne insett sin brottsliga 

handling. Domstolen gjorde här en allsidig bedömning av flera omständigheter, bl.a. att 

felaktig mottagaruppgift lämnats till Tullverket, att olika meddelanden upprättade av 

säljaren uttryckt en medvetenhet om exportförbudet samt att säljaren uttryckt viss 

kännedom om produkter med dubbla användningsområden. HD konstaterade slutligen 

att brott enligt 8 § sanktionslagen förelåg.             

 Rättsfallen berör förvisso straffrättsliga bedömningar av fysiska personers subjektiva 

täckning till brottet ifråga, men de klarlägger även för den senare köprättsliga 

bedömningen att en normalt förnuftig avtalspart får anses ha kännedom om gällande 

sanktionsbeslut.88    

                                                
86 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom nr B 672-13 av den 14 november 2013. 
87 I detta fall förordning (EG) nr 428/2009 och förordning (EG) nr 961/2010. 
88 Se vidare nedan i avsnitt 4. 
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3 Avtalsrättens möte med exportförbud 

3.1 Allmänt om avsnittets upplägg 

Exportförbud avseende viss vara hindrar säljaren från att fullgöra sina avtalsenliga 

förpliktelser. Sådant fullgörelsehinder, oavsett om det uppkommer genom direkt 

exportförbud eller genom nekat exporttillstånd, utgör rättslig omöjlighet för säljaren att 

prestera.89 Rättslig omöjlighet uppkommer genom det faktum att säljaren skulle begå en 

brottslig handling enligt 8 § sanktionslagen om denne skulle fullgöra sina avtalsenliga 

förpliktelser. Framställningen övergår nu till att utreda vilka civilrättsliga verkningar 

sådan rättslig omöjlighet får för köpavtal.            

 Avsnittet inleds med en kort redogörelse om vad det har för betydelse vid vilken 

tidpunkt avtalet ingås, i förhållande till när exportförbudet utfärdas. Efterföljande 

avsnitt presenterar några klausulförslag på hur parterna kontraktsrättsligt kan hantera ett 

exportförbud som inträffar efter avtalsslutet. Därefter diskuteras huruvida exportförbud 

utgör ett sådant legalt förbud som kan leda till avtals ogiltighet.90 En relevant fråga i 

sammanhanget blir om giltighetsfrågan bedöms annorlunda om avtalet har ingåtts innan 

respektive efter beslutet om exportförbud (exportförbudsbeslutet). Slutligen utreds 

huruvida exportförbudsbeslut kan anses utgöra ett sådant förhållande som inte förelåg 

vid avtalsslutet och som kan göra avtalet overksamt.91 Den senare frågan avser särskilt 

avtal som ingås innan exportförbudsbeslutet.             

 Ett terminologiskt förtydligande är i sammanhanget påkallat avseende användningen 

av begreppen ogiltighet och overksamhet. Den allmänna avtalsrättsliga uppfattningen är 

traditionellt att rättsföljden ogiltighet endast kommer ifråga vid hindrande omständighet 

                                                
89 Notera att det här inte blir fråga om en fristående tillämpning av omöjlighetsläran. Omöjlighetsläran 
innebär traditionellt att avtalet är en nullitet om en objektiv omöjlighet hindrar avtalets fullgörelse, vilket 
befriar säljare från sin fullgörelseplikt. Omöjlighetsargumenten kan däremot ha betydelse för den senare 
tillämpningen av bl.a. art. 46.1 och 79 CISG (se avsnitt 4.4 och 4.5). Se vidare Ramberg & Ramberg, 
Allmän avtalsrätt, s. 195 samt Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II Del 2, s. 60. Jfr även Rodhe, 
Obligationsrätt, s. 348–350 och Almén & Eklund, Om köp och byte av lös egendom, s. 289 (avseende 24 
§ i 1905 års köplag).  
90 Jfr diskussionen om legala förbud och civilrättslig ogiltighet i Nial, TfR 1936, Andersson, TfR 1999 
samt Ingvarsson, SvJT 2004, s. 750–752. 
91 Se Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II Del 2, kap. 16 och Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s. 154–
157. Här blir det främst fråga om betydelsen av förutsättningsläran. 
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som förelåg redan vid avtalsslutet.92 Om fullgörelsehinder istället har uppkommit till 

följd av senare inträffade förhållanden används traditionellt uttrycket overksamhet. Den 

terminologiska distinktionen ska inte överdrivas, men den fyller ändå sitt syfte eftersom 

ogiltighetsbegreppet ibland har används något oprecist i den rättsliga kontexten för just 

exportförbud. 93  Troligtvis har användningen av termen ogiltighet i exportförbuds-

sammanhang tagit sikte på att hänvisa till en särskild rättsföljd snarare än att peka ut vid 

vilken tidpunkt ett särskilt förhållande har uppstått. I medvetenhet om att begreppen 

ogiltighet och overksamhet kan ha olika terminologisk betydelse utgår det följande 

avsnittet ifrån dess rättsverkan som rättsföljder, vad det innebär för avtalet samt om det 

föreligger någon skillnad rättsföljderna emellan. 

3.2 Betydelsen av tidpunkten för avtalsslut 

Utgångspunkten är enligt 5 § sanktionslagen att beslut om exportförbud enligt 4 § 

sanktionslagen hindrar fullgörelse av alla avtal. Det innebär att exportförbud kan skapa 

retroaktiva effekter avseende avtal som ingåtts innan exportförbudsbeslutet. Vid 

tillkomsten av lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner (gamla 

sanktionslagen) framhöll några remissinstanser, bl.a. exportföreningen, att sådan 

retroaktivitet så långt möjligt bör undvikas.94 Exportföreningens hänvisade till skyddet 

av omsättningsintresset och att fullgörelse av redan ingångna avtal är av stor betydelse 

för svenska företags anseende utomlands.               

 Innehållet i 5 § sanktionslagen torde vara mer ett undantag än en huvudregel 

eftersom rådet oftast föreskriver en tidsmässig brytpunkt för sanktionernas tillämpning. 

Brytpunkten definierar sanktionernas innebörd för avtal som har ingåtts innan 

respektive efter tidpunkten för sanktionens ikraftträdande. Om ett avtal har ingåtts innan 

sanktionens ikraftträdandedatum kan exempelvis exporttillstånd fordras medan det för 

avtal efter denna tidpunkt gäller totalförbud. Enligt nuvarande EU-sanktioner mot 

Ryssland gäller, bl.a. avseende export av produkter för oljeindustrin, totalförbud att 

                                                
92 Se t.ex. NJA 1997 s. 93, NJA 2002 s. 322, NJA 2003 s. 302 samt NJA 2004 s. 804. Jfr även Hellner 
m.fl., Speciell avtalsrätt II Del 2, s. 59 samt Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 239 f. 
93 Jfr diskussionen om en uttrycklig ogiltighetsregel vid exportsanktioner (prop. 1969:78 s. 20, 25, 38–39, 
54–56, 86–89 och 92–94) som terminologiskt avseende rättsverkan inte gör någon skillnad mellan avtal 
som ingås innan respektive efter ett exportförbudsbeslut. 
94 Prop. 1971:77 s. 88 f. 
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fullgöra avtal som ingås efter den 1 augusti 2014.95 Avtal avseende samma produkt-

kategori som ingåtts före den 1 augusti 2014 får däremot fullgöras efter att export-

tillstånd erhållits. Behandlingen beror dock ytterst på varans art och egenskaper. 

Handelsrestriktioner mot vapen torde exempelvis alltid vara utformade som totalförbud, 

s.k. embargon.                        

 Mot bakgrund av ovanstående har det, för frågan vilka sanktioner som är tillämpliga, 

alltså betydelse vid vilken tidpunkt köpavtalet har ingåtts. Det är tidpunkten för 

avtalsslutet som är avgörande för sanktionernas tillämpning och inte tidpunkten för när 

fullgörande ska ske.  

3.3 Några metoder för avtalsmässig hantering av exportförbud 

3.3.1 Force majeure-klausuler 

På grund av köprättens dispositiva natur står det parter fritt att avtala om särskilda 

rättsföljder då en exportsanktion utfärdas mot den vara som köpavtalet avser. Sådana 

situationer kan avtalsmässigt hanteras genom att parterna exempelvis avtalar om force 

majeure- och hardship-klausuler.96                

 Termen force majeure beskrivs i allmänhet som att part befrias från sin förpliktelse 

om oförutsedda omständigheter utanför dennes kontroll inträffar, t.ex. naturkatastrofer, 

krig, ny lagstiftning, arbetskonflikter etc.97 En annan definition av force majeure, som 

var vanlig tidigare inom svensk rätt, är uttrycket ”händelse av högre hand”.98 Det ligger 

alltså i force majeure-begreppets natur att det ska vara fråga om händelser som inträffat 

helt utanför parternas kontroll.                  

 Det följer av Internationella handelskammarens force majeure-klausul att parterna 

har fyra olika huvudproblem att ta ställning till: (i) vilka händelser (rättsfaktum) som 

ska befria från ansvar, (ii) vilka krav som gäller för att förutse händelserna, (iii) i vilken 

utsträckning parterna ska undvika effekterna av händelserna och (iv) vilken rättsverkan 

                                                
95 Art. 3 förordning (EU) nr 833/2014.  
96 Se om hardship-klausuler nedan i avsnitt 3.3.2.   
97 Se art. 7.1.7 PICC. Se vidare Almén och Eklund, Om köp och byte av lös egendom, s. 305 f. och 
Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II Del 2, s. 68. För en internationell utblick se Brunner, Force Majeure 
and Hardship, kapitel 4. 
98 Uttrycket användes redan i 1667 års sjölag. Se även 4 § i lag (1902:71 s.1) innefattande vissa 
bestämmelser om elektriska anläggningar, som upphävdes genom ellag (1997:857). 
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en inträffad och enligt klausulen giltig händelse ska ha.99         

 Klausulens händelser kan formuleras antingen enligt allmänna rättsfaktum såsom 

”omständighet utanför parts kontroll” 100  eller enligt särskilda rättsfaktum där de 

specifika händelserna räknas upp.101 Det kan diskuteras huruvida klausulen in dubio 

uttryckligen behöver ange exportförbud som rättsfaktum för sin tillämpning eller om det 

räcker med en allmän formulering likt den i 25 § ALOS 05. Något generellt svar kan 

inte lämnas eftersom frågan ytterst torde vara beroende av vilka övriga tolkningsdata 

som är kopplade till avtalet i det enskilda fallet. I två äldre rättsfall behandlas frågan om 

exportförbud omfattades av force majeure-klausulen.            

 I NJA 1942 s. 130 saknade säljare rätt att häva köpavtalet trots att denne inte kunde 

erhålla råvaror på grund av engelskt exportförbud. Force majeure-klausulen löd: ”Force 

majeure såsom strejk, krig, eldsvåda, avbräck i trafik o. dyl. ävensom andra utom 

säljarens kontroll liggande omständigheter vilka försena eller förhindra leveransens 

fullgörande eller fördyra varan medföra rätt för säljaren att prolongera eller häva 

avtalet i den mån det ej är fullgjort.”                 

 Motsatsvis hade säljare i NJA 1920 s. 317 rätt att vägra fullgörelse till följd av 

engelskt exportförbud. Force majeure-klausulen löd: ”I händelse av krig, strejk eller 

annan force majeure, som kan hava inflytande på leveransens fullgörande, frikallar jag 

mig från ansvar.” Det går således inte att ge något enhetligt svar på frågan om det krävs 

en uttrycklig angivelse av rättsfaktumet exportförbud för force majeure-klausulers 

tillämpning.                         

 Force majeure-klausuler kan utformas med olika rättsföljder. Vid köp används 

framför allt två olika typer av rättsföljder; (i) att avtalet annulleras och säljaren befrias 

permanent från sin fullgörelseplikt utan vidare skadeståndsansvar gentemot köparen 

eller (ii) att avtalets fullgörelse blir framskjuten och säljaren tillfälligt befrias från sin 

fullgörelseplikt tills hindret upphör.102                 

                                                
99 ICC Force Majeure Clause 2003, publicerad februari 2003,  
http://store.iccwbo.org/t/ICC%20Force%20Majeure%20Hardship%20Clause. 
100 Se t.ex. 36 § NL 09 (Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, 
elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige, utgavs 2009 
av DI, Danmark, Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, samt 
Teknikföretagen, Sverige) eller ICC Force Majeure Clause 2003. 
101 Se t.ex. 25 § ALOS 05 (Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig 
sektor, utgavs 2005 av Sveriges Kommuner och Landsting i samråd med Försvarsmakten, Statskontoret, 
Svensk Handel, Maskinleverantörerna, Teknikföretagen, Sjukvårdens leverantörsförening och Sveriges 
Offentliga Inköpare). 
102 Jfr Almén och Eklund, Om köp och byte av lös egendom, s. 311 ff. 
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 Den senare påföljden innebär således normalt att leveranstidpunkten flyttas fram och 

att köparen inte kan påkalla några dröjsmålspåföljder.103 Utgångspunkten är då oftast att 

köparen återfår denna rätt när hindret upphör, men frågan beror på de särskilda 

omständigheterna i det enskilda fallet. I NJA 1925 s. 354 förklarade HD att köparen 

även efter att hindret hade upphört skulle befrias från sin fullgörelseplikt. HD hänvisade 

till att exportförbudet varat i två år samt att det efter denna periods utgång förelegat 

väsentligt andra förhållanden mot vad som gällt vid avtalsslutet. Det går att diskutera 

om utgången i NJA 1925 s. 354 ger uttryck för en utfyllande rättsregel oavsett 

avtalsinnehåll, eller det endast avsåg tolkningen av avtalsinnehållet i det specifika fallet. 

De tycks främst ha varit den nya prissituationen samt hindrets varaktighet samt som 

legat till grund för HD:s bedömning, vilket i så fall möjligen ger uttryck för en 

utfyllande rättsregel.                      

 Det går vid sidan av detta rättsfall diskutera om säljaren på något annat sätt, 

exempelvis genom att fullgörelse är oskäligt, kan befrias från sitt fullgörelseansvar när 

hindret väl har upphört.104 

 Mot bakgrund av vad som ovan sagts gäller som rekommendation att parterna 

uttryckligen specificerar rättsfaktumet exportförbud genom t.ex. följande formulering 

”sanktion, handels-restriktion eller annan myndighetsåtgärd som hindrar fullgörelsen av 

detta avtal”. Ett annat viktigt element vid exportförbud, med hänsyn till osäkerheten i 

hur länge de kvarstår, är att reglera rättsverkningarna. För att inte försätta någon part i 

en oförmånlig situation torde det vara lämpligt att vardera parten äger rätt att säga upp 

avtalet med omedelbar verkan, under förutsättning att hindret kvarstår längre än sex 

månader. Annan tidsmässig brytpunkt kan givetvis tillämpas, men eftersom rådets 

sanktioner oftast gäller sex månader i taget är denna period en lämplig utgångspunkt. 

3.3.2 Hardship-klausuler 

En annan avtalsmässig åtgärd för att hantera risken för exportsanktioner är att införa en 

hardship-klausul i köpavtalet.105 Sådana klausuler tar inte sikte på att hantera säljarens 

fullgörelsehinder som sådant. Hardship avser istället den situationen då det ekonomiska 

                                                
103 Se t.ex. NJA 1923 s. 14 där säljare medgavs rätt till framflyttning av leveranstidpunkten intill dess 
blockaden mot Tyskland upphörde. Se även 23 § 2 st. KöpL. Jfr även PECL art. 8:108(2) samt DCFR art. 
III. -3:104(3). 
104 Se vidare om denna diskussion nedan i avsnitt 4.6. 
105 Se t.ex. ICC Hardship Clause 2003, publicerad februari 2003,  
http://store.iccwbo.org/t/ICC%20Force%20Majeure%20Hardship%20Clause. 
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utfallet av att fullgöra avtalet, på grund av oförutsedda och ändrade förhållanden, blivit 

betungande för endera parten.106 Rättsföljden av hardship är att den lidande parten har 

rätt till omförhandling av avtalet, vilket alltså ger både säljare och köpare en 

omförhandlingsrättighet. Det förekommer därför ibland att hardship-klausuler anses 

vara synonymt med omförhandlingsklausuler (renegotiation clauses).107     

 Parterna har huvudsakligen tre problem att ta ställning till vid utformningen av 

hardship-klausuler: (i) vilka omständigheter som realiserar omförhandlingsrätten, (ii) 

den materiella ramen för vad som kan omförhandlas och (iii) vilka alternativa 

rättsföljder som inträder om parterna inte kommer överens.           

 Avseende den första problemkategorin kan samma resonemang som ovan anfördes 

appliceras även för hardship.108 Det finns inget enhetligt svar på frågan om rätts-

faktumet exportförbud behöver anges, men för att vara på den säkra sidan bör parterna 

överväga att explicit ange exportförbud som en ansvarsbefriande faktor. Det andra 

problemet kan handla om en specifik uppdelning mellan olika avtalsenliga förpliktelser 

(i huvud- och biförpliktelser och natura-, penning- eller andra förpliktelser) som 

omförhandlingsrätten särskilt ska avse. För att klargöra omförhandlingsrättens 

omfattning kan det även vara fördelaktigt att ange målet med omförhandlingen, t.ex. att 

återställa avtalet till den ursprungliga balansen eller att uppnå en skälig balans enligt 

nuvarande förutsättningar.109                   

 Vad särskilt avser rättsverkningarna kan parterna välja bl.a. att avtalet ska upphöra 

att gälla med omedelbar verkan, att endera parten har rätt att säga upp avtalet i förtid, att 

domstol, skiljeman eller annan ska ha rätt att justera avtalet eller att avtalet gäller i sin 

ursprungliga lydelse.110 

                                                
106 Se t.ex. art. 6.2.1–3 PICC. Se vidare Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 187 ff. och Hellner 
m.fl., Speciell avtalsrätt II Del 2, s. 72 f. 
107 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II Del 2, s. 72 f. 
108 Se ovan avsnitt 3.3.1. 
109 Jfr Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II Del 2, s. 73. 
110 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 187 ff. 
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3.4 Civilrättslig ogiltighet eller overksamhet vid exportförbud 

3.4.1 CISG och ogiltighetsfrågor 

Om parterna har hanterat risken för exportförbud bristfälligt eller i värsta fall utelämnat 

sådana överväganden gäller det att utfylla köpavtalet med dispositiv köprätt. En 

förutsättning för att tillämpa köprättsliga regler är dock att köpavtalet anses vara giltigt 

enligt avtalsrättsliga principer. Det följer av art. 4 CISG att konventionen endast 

reglerar ingående av avtal om köp samt de rättigheter och skyldigheter för säljaren och 

köparen som härrör från ett sådant avtal, inte frågor om avtalets giltighet.111  

 För internationella köp gäller enligt art. 7 CISG att, om konventionen inte reglerar 

viss rättsfråga, internationella privaträttsliga principer får avgöra vilket lands lag som 

ska tillämpas. Utgångspunkten är då att tillämpa den lag som parterna har valt genom 

köpavtalet. 112 Det följer av art. 3.1 Rom I-förordningen att: ”[l]agvalet ska vara 

uttryckligt eller klart framgå av avtalsvillkoren eller av övriga omständigheter.” Om 

parterna inte har reglerat lagvalsfrågan vid köp av varor tillämpas istället det lands lag 

där säljaren har sin vanliga vistelseort. 113 För svenska säljare bedöms alltså den 

civilrättsliga giltigheten av köpavtal normalt enligt svensk avtalsrätt. Denna ordning 

bekräftas av några utländska rättsfall där domstolarna hänvisade ogiltighetsyrkanden till 

nationell rätt.114 De utländska rättsfallen behandlas mer ingående nedan i ljuset av art. 

79 CISG.115 

3.4.2 Förslaget om en uttrycklig ogiltighetsregel i sanktionslagen 

Den civilrättsliga giltigheten av köpavtal ska alltså bedömas enligt svensk avtalsrätt när 

säljaren har sitt affärsställe i Sverige. Detta gäller under förutsättning att parterna inte 

har reglerat lagvalsfrågan redan i köpavtalet.116              

 I vilken utsträckning legala förbud kan leda till civilrättslig ogiltighet har i svensk 
                                                
111 Tidigare gällde att Sverige i enlighet med art. 92 CISG reserverat sig från del II (art. 14–24) i CISG, 
om ingående av avtal. Den 1 december 2012 återtog Sverige sin reservation och del II i CISG gäller 
numera som svensk rätt. Se vidare prop. 2010/11:97. 
112 Art. 3.1 i förordning (EG) nr 593/2008 (Rom I-förordningen). 
113 Art. 4.1(a) i Rom I-förordningen. 
114 I samtliga rättsfall yrkade säljare i första hand att köpavtalet var ogiltigt till följd av import- eller 
exportförbud: 02-10-1998 Rechtbank's-Hertogenbosch, 12-12-2007 American Arbitration Association 
och 23-01-2012 Int'l Commercial Arbitration Court at the Ukranian Chamber of Commerce and Industry.  
115 Se nedan i avsnitt 4.5. 
116 Jfr art. 3.1 i Rom I-förordningen. 
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rätt varit en öppen fråga i vart fall sedan 1930-talet.117 Rättsfrågan har i huvudsak 

bedömts inom ramen för allmänna rättsgrundsatser, exempelvis doktrinen om avtal i 

strid mot lag och goda seder och principen om pactum turpe.118 En närliggande och 

oklar rättsfråga är dessutom vilken innebörd ogiltigheten har för sådana 

rättshandlingar. 119  Vad gäller just förbudstypen exportförbud inleddes däremot en 

särskilt intressant diskussion om en uttrycklig ogiltighetsregel i motiven till Sveriges 

första sanktionslag, lagen (1969:232) om vissa sanktioner mot Rhodesia 

(Rhodesialagen).120                        

 I motiven till Rhodesialagen ansåg dåvarande departementschefen det inte vara 

tillräckligt att exportförbud innebär fullgörelsehinder för säljaren.121 Departements-

chefen lämnade därför förslag till en bestämmelse som tog sikte på att partiellt 

ogiltighetsförklara avtal vars fullgörelse skulle strida mot exportförbud. Ogiltighets-

regeln motiverades särskilt av de situationer där Sverige saknar rättsliga möjligheter att 

göra personer utanför Sveriges gränser straffrättsligt ansvariga. Sådana fall kan uppstå 

exempelvis då svenskt företag ingår köpavtal genom utländsk ställföreträdare för vilken 

Sverige saknar straffrättslig behörighet.              

 Lagrådet förnekade att det förelåg behov av en sådan uttrycklig ogiltighetsregel, 

särskilt med hänsyn till att ogiltighet för avtal i strid mot legala förbud redan torde 

uppkomma enligt allmänna rättsgrundsatser.122 Någon ogiltighetsregel intogs aldrig i 

Rhodesialagen.                         

 I motiven till den gamla sanktionslagen från år 1971 förde kommittén och 

föredraganden ett liknande resonemang angående en uttrycklig ogiltighetsregel.123 

Kommittén framhöll inledningsvis att det råder allmän oklarhet kring de civilrättsliga 

verkningarna av avtal som strider mot legala förbud. En uttrycklig ogiltighetsregel 

skulle förvisso klargöra rättsläget, men rättsverkan av sådan ogiltighet skulle fortfarande 

lämnas obesvarad. Kommittén poängterade även att ogiltighetsregler av svensk 

rättstradition inte brukar tas upp i samband med straffrättslig lagstiftning. Det 
                                                
117 Jfr t.ex. justitierådet Stenbeck i NJA 1942 s. 614, NJA 1992 s. 717 och NJA 1997 s. 93. Se även Nial, 
TfR 1936 och Andersson, TfR 1999. 
118 Se vidare om betydelsen av dessa allmänna rättsgrundsatser nedan i avsnitt 3.4.3. 
119 Se vidare om rättsverkan av ogiltighet och overksamhet nedan i avsnitt 3.4.4. 
120 Lagen tillkom mot bakgrund av FN-sanktionerna mot Rhodesia (S/RES/253 av den 29 maj 1968) och 
upphävdes genom lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner, vilken har ersatts med nuvarande 
lag (1996:95) om viss internationella sanktioner. 
121 Prop. 1969:78 s. 20, 25, 38–39, 54–56, 86-89 och 92–94. 
122 Se föregående not. 
123 Prop. 1971:77 s. 28–29 och 61–62. 
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ankommer istället på domstolarna att bedöma de civilrättsliga verkningarna av legala 

förbud mot bakgrund av allmänna rättsgrundsatser. Någon uttrycklig ogiltighetsregel 

intogs varken i den gamla sanktionslagen från år 1971 eller i sanktionslagen från år 

1996.124                            

 Den rättsliga diskussionen kring en ogiltighetsregel vid exportförbud tycks vara 

uppdelad i två olika läger – det ena företräds av departementschefens uppfattning om att 

effektivt genomföra internationella sanktioner i svensk rätt och det andra lägret 

företräder uppfattningen att en sådan regel är onödig eftersom ogiltighet redan torde 

uppkomma med stöd av allmänna rättsgrundsatser. En gemensam och olöst fråga för de 

båda lägren är dock vad ogiltighet skulle få för rättsverkningar på köpavtalet.  

 Oavsett hur och om ogiltigheten regleras poängterar kommittén att svensk domstol 

trots allt inte får förpliktiga part att fullgöra något i strid med ett legalt förbud.125 

Förhållandet bekräftas genom några rättsfall där HD valt att avvisa talan istället för att 

materiellt pröva avtalets giltighet.126 HD uttalade i NJA 1992 s. 299 att det otillbörliga 

syftet, som står i strid mot förbudet, uppenbart måste framgå av grunderna för yrkandet 

eller av utredningen i målet för att domstolen ska avvisa målet.127 Detta förhållande 

beskriver enbart den processuella följden av ett legalt förbud, men det besvarar inte 

vilka civilrättsliga verkningar förbudet har för köpavtalet i övrigt.       

 En annan processuell utgång än avvisning är i och för sig svår att tänka sig, men att – 

som kommittén gjorde i motiven till gamla sanktionslagen – använda de processuella 

verkningarna som argument för att undvika ta ställning till de civilrättsliga verkningarna 

är knappast en juridiskt klarläggande ordning. 

3.4.3 Allmänna rättsgrundsatser om ogiltighet vid legala förbud 

Det saknas allmänna lagregler i svensk rätt som tar sikte på att ogiltighetsförklara 

avtalsförpliktelser som strider mot legala förbud. I särskilda fall finns däremot legala 

förbud som explicit eller implicit reglerar rättsföljden ogiltighet om rättshandling ingås i 

strid mot förbudet.128                      

                                                
124 Jfr SOU 1995:28 s. 71 samt prop. 1995/96:35, avsnitt 16.1 under 5 §. 
125 Prop. 1971:77 s. 28–29. 
126 Se t.ex. NJA 1992 s. 299, NJA 1997 s. 93 och NJA 2002 s. 322. 
127 NJA 1992 s. 299, HD:s domskäl s. 303. 
128 Se t.ex. 4 kap. 1 § jordabalken (1970:994), 4 kap. 17 och 26 §§ aktiebolagslagen (2005:551) (ABL), 7 
kap. 9 § äktenskapsbalken (1987:230), 25 § sambolagen (2003:376) och 3 kap. 2 § konkurslagen 
(1987:672).  
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 Frågan är däremot om det finns någon allmän ogiltighetslära som gäller för alla 

legala förbudstyper. Ogiltighetsdiskussionen vid legala förbud handlade ursprungligen 

enbart om föryttrings- och förvärvsförbud,129 medan det enligt nuvarande gällande rätt 

tycks vara fråga om en allmän ogiltighetslära beträffande alla förbudstyper.130 En sådan 

allmän ogiltighetslära kan etiketteras på olika sätt beroende på om det aktuella förbudet 

följer av lag eller moraliska värdegrunder.              

 Doktrinen om avtal som strider mot lag och goda seder framställs ibland som en 

rättslig enhet.131 I själva verket är det däremot fråga om delvis olika ogiltighetsgrunder 

avseende å ena sidan avtal som strider mot lag132 och å andra sidan avtal som strider 

mot goda seder133. Den senare kallas vanligen för pactum turpe och kan utgöra 

ogiltighetsgrund för rättshandlingar vars innehåll moraliskt sett uppfattas som stötande 

eller oförsvarbara för rättssystemet, t.ex. avtal om sexuella tjänster eller avtal om spel 

och vad.134 Eftersom exportförbuden får sitt innehåll genom lagstiftning (sanktions-

lagen, rådets förordningar och regeringens förbudsförordningar) ägnas det följande åt 

ogiltighet vid avtal som strider mot legala förbud.            

 Trots att Nial endast behandlade föryttrings- och förvärvsförbud tycks hans slutsatser 

vara relevanta även för ogiltighetsbedömningen vid alla former av legala förbud. Detta 

följer av att HD i NJA 1997 s. 93 uttryckligen hänvisar till de tre bedömningsgrunderna 

som Nial förespråkar.135 HD avvisar intressant nog doktrinen om avtal i strid mot lag 

eller goda seder, men tar fasta på Nials bedömningsgrunder inte ramen för ”allmänna 

rättsgrundsatser” om ogiltighet. 

 HD uttalade följande:  

 
”Huruvida ett avtal som strider mot lag är ogiltigt, trots att detta inte angivits i lagen, 
beror på om den lagregel som överträtts bygger på sådana hänsyn som gör att en 
ogiltighetspåföljd är påkallad. Detta får avgöras i varje uppkommande typfall, efter en 
analys av syftet med lagregeln, behovet av en ogiltighetspåföljd för att sanktionera den 
och de olika konsekvenser som en sådan påföljd kan medföra, t.ex. för godtroende 

                                                
129 Nial, TfR 1936. 
130 Jfr Andersson, TfR 1999 som hänvisar till NJA 1997 s. 93 där HD utreder ogiltighet vid avtal som 
strider mot tvingande lag.  
131 Se t.ex. Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 298–301. 
132 Jfr NJA 1992 s. 299 och NJA 1997 s. 93. Se vidare Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 298–301, 
Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 197 ff., Ingvarsson, SvJT 2004, s. 750–752 och Lehrberg, 
Avtalsrättens grundelement, s. 192. 
133 Se Ingvarsson, SvJT 2011, s. 1019–1025 samt SvJT 2004, s. 749, Ramberg & Ramberg, Allmän 
avtalsrätt, s. 195 f. och Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 194. 
134 Se hänvisningar i föregående not. 
135 Jfr Nial, TfR 1936, s. 1 ff. och 7 ff. med NJA 1997 s. 93, HD:s domskäl s. 95 f. 
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medkontrahenter. I de fall där ogiltigheten motiveras av ett allmänt intresse skall den 
beaktas ex officio.”136 
 

Applicerat på exportsanktionsfallet blir frågan om ogiltighetspåföljd är påkallad om 

parter bryter mot exportförbudet. Mot bakgrund av HD:s uttalande ovan tycks det vara 

främst tre bedömningsgrunder som är avgörande för att bedöma civilrättslig ogiltighet 

vid legala förbud: (i) förbudets syfte och ändamål, (ii) behovet av att sanktionera 

förbudet med ogiltighetspåföljd samt (iii) vad sådan sanktionering leder till för 

konsekvenser parterna emellan.                   

 Utanför gällande rätt, som den kan förstås enligt NJA 1997 s. 93, har i doktrinen lyfts 

fram en fjärde subjektiv bedömningsgrund om motpartens onda eller goda tro vid 

avtalsslutet.137 Det kan inte uteslutas att motpartens insikt, om de faktiska förut-

sättningarna för förbudets tillämpning, har betydelse för gällande rätt i exportförbuds-

fallet. Detta gäller i vart fall för de avtal som ingås efter beslut om exportförbud.138  

 I det följande ska utredas om köpavtal i strid mot exportförbud kan ogiltigförklaras 

dels enligt de tre bedömningsgrunder som framkom i NJA 1997 s. 93, dels enligt 

Anderssons subjektiva insiktsrekvisit. 

 

(i) Syfte och ändamål med exportförbud 

Ett första delmoment är att utreda de rättsliga ändamålen och syftet med exportförbud. 

Det allmänna syftet med internationella sanktioner har diskuterats ovan.139 Där framgick 

att internationella sanktioner i allmänhet syftar till att påtvinga politisk förändring hos 

mottagaren eller att få mottagaren att upphöra med särskilda handlingar. Vad särskilt 

gäller exportförbud kan det specifika ändamålet vara att öka kostnaderna eller begränsa 

tillgången avseende särskilda varor för mottagarens verksamheter.140 Det ligger även i 

exportförbudets natur att verka så länge mottagaren inte tillgodoser de politiska krav 

                                                
136 NJA 1997 s. 93, HD:s domskäl s. 95 f. 
137 Nial lämnar inget utrymme för ett sådant subjektivt rekvisits tillämpning i svensk rätt (Nial, TfR 1936, 
s. 9). Något stöd för ett sådant subjektivt rekvisit lämnas heller inte i NJA 1997 s. 93. Andersson är av 
motsatt uppfattning och menar, mot bakgrund av ändamålsskäl som bygger på omsättningsskyddet, att 
ogiltighet bör förutsätta medkontrahentens onda tro beträffande de faktiska förutsättningarna för 
förbudets tillämpning i det enskilda fallet, se Andersson, TfR 1999, s. 713 ff. Jfr även insiktsrekvisitens 
användning vid ogiltighetsgrunderna i 3 kap. AvtL. 
138 Se vidare nedan i punkt (iv). 
139 Se ovan avsnitt 2.1. 
140 Se t.ex. om motiven till EU-sanktionerna i förordning (EU) nr 833/2014, p. 2 i preambeln: ”öka 
kostnaderna för Rysslands agerande för att undergräva Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och 
oberoende och i syfte att främja en fredlig lösning på krisen”. 
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som utfärdaren riktat mot landet.141                  

 Exportförbud tar således sikte på att ekonomiskt bestraffa mottagaren genom att 

förbjuda fullgörelse av särskilt utvalda avtal. Sett ur denna synvinkel syftar inte export-

förbud primärt till att förhindra eller begränsa själva äganderättsövergången av varorna, 

utan enbart till att begränsa mottagarens tillgång av dessa. För att åskådliggöra vad som 

utgör den praktiska skillnaden hänvisas till ändamålen bakom ogiltighetsreglerna vid 

aktieöverlåtelser i strid mot samtyckes- och förköpsförbehåll. 4 kap. 17 och 26 §§ ABL 

tar uttryckligen sikte på att förhindra själva äganderättsövergången av aktierna.   

 En vanlig formulering hos rådets exportförbud är att ”[D]et ska vara förbjudet att, 

direkt eller indirekt, sälja, leverera, överföra eller exportera…”142 Rent teoretiskt vore 

ett tänkbart scenario att en svensk säljare överlät äganderätten av en vara till den 

utländska köparen utan att i och för sig avlämna densamma till köparen. En sådan 

transaktion tycks inte strida mot exportförbudet eftersom det varken ger köparen 

möjlighet att använda eller få nytta av varan. Det faktum att ett legalt förbud inte tar 

sikte på att förhindra själva äganderättsövergången talar enligt Nial för att en 

ogiltighetspåföljd inte är nödvändig.143               

 En annan omständighet att lyfta fram i sammanhanget är exportförbudets endast 

tillfälliga existens. Giltigheten av exportförbud är betingat av politiska värderingar och 

beslut som snabbt kan komma att upphöra eller förändras. Det finns på sätt och vis ett 

minimalt mått av förutsebarhet för parterna att bedöma hur länge förbudet kommer att 

gälla. Legala förbud som framgår av lag har jämförelsevis en mer permanent karaktär i 

den bemärkelsen att de gäller såsom lag. Frågan är om ogiltighetspåföljden är lämplig 

vid sådana temporära legala förbud som exportförbud utgör. Enligt internationella 

kontraktsrättsliga principer följer nämligen att temporära hinder leder till framflyttning 

av avtalets fullgörelseförpliktelser fram till tidpunkten för hindrets upphörande.144 

 Exportförbudens ändamål och syfte talar således närmast emot en ogiltighetspåföljd. 

 

(ii) Behovet av ogiltighetspåföljd vid exportförbud 

För det andra ska behovet av en ogiltighetspåföljd vid exportförbud utredas. Det har 

nämnts ovan att det står EU:s medlemsstater fritt att välja tillvägagångssättet för hur 
                                                
141 Se t.ex. de upphävda EU-sanktionerna avseende Irans kärntekniska program efter att Iran tillgodosett 
de politiska kraven i den gemensamma handlingsplanen, rådets beslut 2016/37/GUSP, p. 2 i preambeln. 
142 Se t.ex. art. 2.1 förordning (EU) nr 833/2014. 
143 Nial, TfR 1936, s. 7 f. 
144 Se PECL art. 8:108(2) och DCFR art. III. -3:104(3). Se även 23 § 2 st. KöpL. 
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sanktionerna genomförs.145 Rådet ställer vanligtvis kravet att medlemsstaterna ska 

”vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. 

Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande”.146      

 Svensk sanktionsrätt upprätthåller och ger internationella sanktioner rättslig effekt 

genom att kriminalisera fysiska personers handlingar i strid mot dessa.147 Det faktum att 

Sverige redan upprätthåller en straffrättslig reglering får anses minska betydelsen av en 

ogiltighetspåföljd.148 Ståndpunkten bekräftas i viss mån genom rättsfallet NJA 1953 s. 

99. Vid tidpunkten för de förhållanden som utreddes i NJA 1953 s. 99 gällde att 

utländska personer inte fick äga handelsbolag utan tillstånd av Konungen. Det legala 

förbudet upprätthölls inte av någon uttrycklig påföljd. HD anförde att ”[v]erkan härav 

måste – särskilt i beaktande av att lagen icke stadgar straff eller annan påföljd i 

händelse av förbudets överträdande – anses vara att avtalen äro ogiltiga.”     

 Något särskilt behov av ogiltighetspåföljd tycks därför inte föreligga i exportförbuds-

fallet. För att tillgodose EU-rättens krav på effektiva, proportionerliga och avskräckande 

exportförbud torde andra påföljder framstå som mer lämpliga framför ogiltighets-

påföljden. Enligt analysen ovan kan exempelvis administrativa böter mot den juridiska 

personen utgöra en mer proportionerlig åtgärd samtidigt som den framstår som mer 

avskräckande än den straffrättsliga regleringen.149 Med hänsyn till just svårigheterna i 

att utkräva straffrättsligt ansvar av enskilda medarbetare kan möjligen administrativa 

böter vara en mer effektiv påföljd. 

 

(iii) Ogiltighetens konsekvenser parterna emellan 

För det tredje bör en allmän intresseavvägning ske avseende ogiltighetspåföljdens 

lämplighet i ljuset av vad den får för ekonomiska och praktiska konsekvenser för 

parterna.150 En sådan olämplig ekonomisk konsekvens kan exempelvis uppstå om det 

sedan avtalsslutet har skett kraftiga prisförändringar.            

 Anta exempelvis att säljare ingått avtal om att leverera varor värda 200 kronor. Efter 

avtalets ingående utfärdas exportförbud som hindrar säljaren från att leverera varorna. 

Från avtalsslutet till tidpunkten för exportförbudsbeslutet har varornas värde sjunkit till 

                                                
145 Se ovan avsnitt 2.2. 
146 Se t.ex. art. 8.1 förordning (EU) nr 833/2014. 
147 Se 8 § sanktionslagen. 
148 Jfr Nials resonemang i Nial, TfR 1936, s. 7 f. 
149 Se ovan avsnitt 2.2.2. 
150 Nial, TfR 1936, s. 8 f. 
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100 kronor. Eftersom säljaren inte kan leverera och avtalet anses vara ogiltigt går 

säljaren därmed miste om 100 kronor. Det kan också vara tvärtom så att varorna har 

ökat i värde och att ogiltighetspåföljden istället blir gynnsam för säljaren eftersom 

denne kan göra en större vinst genom att sälja varorna till annan köpare.      

 En ogiltighetspåföljd skulle alltså kunna leda till olämpliga spekulationsmöjligheter 

för parterna.151 Olämpligheten ligger närmast i att ogiltigheten inte bör försätta part i en 

mer förmånlig ekonomisk situation än vad som gällde vid avtalsslutet.152 Utgångs-

punkten vid ogiltighet är alltså att parterna ska återgå till samma ekonomiska situation 

som varit verklighet om avtal aldrig hade ingåtts.153        

 Resonemanget om de ekonomiskt olämpliga konsekvenserna av påföljden ogiltighet 

bygger på ett särskilt antagande om ogiltighetens innebörd. Nial utgår ifrån att ogiltighet 

vid legala förbud innebär att parterna befrias från sina förpliktelser och att redan utförda 

prestationer ska återgå.154 Rättsläget avseende ogiltighets rättsverkningar är för svensk 

rätts del oklart, vilket diskuteras nedan.155               

 Den överhängande risken för spekulation vid exportförbud talar alltså emot en 

ogiltighetspåföljd. 

 

(iv) Motpartens insikt om exportförbudets tillämpning 

I motsats till Nial menar Andersson att insiktsrekvisitet motiveras av ändamålsskäl som 

grundar sig på omsättningsskyddet.156 Nial å sin sida menar att medkontrahentens onda 

eller goda tro inte har betydelse för rättshandlingens giltighet som sådan, men möjligen 

för eventuella skadeståndsanspråk.157 Nials uppfattning kan vid en första anblick anses 

vara bekräftad genom NJA 1997 s. 93 eftersom HD endast uttryckligen tar hänsyn till 

Nials tre första bedömningsgrunder.                 

 Anderssons argumentation bör däremot inte avfärdas bara för att HD undvikit att 

formulera insiktsrekvisitet som en särskild bedömningsgrund. En sådan ståndpunkt 

                                                
151 Jfr a.a. 
152 Se NJA 1987 s. 845, avseende återgång av ogiltiga köp av fast egendom, där HD uttalade att ”[e]n 
synpunkt som under alla förhållanden väger tungt är emellertid att genom uppgörelsen om möjligt bör 
återställas det förmögenhetsläge som gällde innan det ogiltiga avtalet ingicks; ingendera parten skall 
slutligen vinna på en ogiltig transaktion av detta slag. Bla bör sålunda inte en säljare kunna utnyttja 
möjligheten att påkalla avtalets återgång för att återfå en fastighet i bättre skick än han lämnade den.” 
153 Jfr PECL art. 4:115, art. 3.17 och DCFR art. VII-5:101–104. 
154 Nial, TfR 1936, s. 8 f. 
155 Se nedan avsnitt 3.4.4. 
156 Andersson, TfR 1999, s. 713 ff. 
157 Nial, TfR 1936, s. 9 f. 
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motiveras framför allt av tre skäl.                  

 För det första tycks HD förespråka en ordning där medkontrahentens goda beaktas 

inom ramen för den tredje bedömningsgrunden. Detta följer av skrivelsen ”de olika 

konsekvenser som en sådan påföljd kan medföra, t ex för godtroende 

medkontrahenter.”158                      

 För det andra har medkontrahentens insikt betydelse för tillämpningen av andra 

ogiltighetsregler inom svensk rätt.159 Vidare kräver andra legala förbud medkontra-

hentens onda tro för att ogiltighetspåföljd ska inträda.160 Bakom dessa ondtroskrav 

föreligger ändamål av innebörd att ge tredjemansskydd för t.ex. make, sambo och 

konkursbo, men denna skyddshänsyn gäller enbart vid tredje mans goda tro. Om 

motparten istället varit i ond tro föreligger inte samma skäl för godtrosskydd av tredje 

man varför istället omsättningsintresset får genomslagskraft.         

 För det tredje kan det därför av ändamålsskäl i det enskilda fallet vara motiverat att 

kräva medkontrahentens onda tro för att ogiltighet ska inträda.161         

 I det enskilda fallet vid exportförbud kan sådana ändamålsskäl tala för att köpares 

insikt om exportförbudets tillämpning bör kunna föranleda ogiltighetspåföljd. Det är 

alltså insikt om de faktiska förutsättningarna för exportförbudets tillämpning som här är 

av intresse, inte insikt om exportförbudets innehåll. En sådan tillämpning av insikts-

rekvisitet skulle i så fall omfatta de köpavtal som ingås efter ett beslut om exportförbud. 

Anledningen till att enbart senare ingångna avtal här avses beror på det faktum att det 

vid avtalsslut innan inte finns någon omständighet att ha insikt om för motparten. Om 

det däremot funnits en överhängande risk för framtida exportförbud vid avtalsslutet 

finns skäl att anse att köparen haft sådan insikt.             

 Med hänsyn till omsättningsintresset, och den därmed sammanhängande önskan om 

att inte påverka säljares fria vilja att ingå avtal, vore det icke ändamålsenligt om 

köparen utan vidare kunde ingå avtal med insikten om att säljaren inte kommer att 

fullgöra avtalet. Den allmänna utgångspunkten i 3 kap. AvtL är nämligen att parter ska 

kunna ingå sina avtal utan påverkan av påtryckningar och svek, utnyttjande av trångmål 

eller andra omständigheter som förhindrat parterna att uttrycka sin fria vilja.    

                                                
158 NJA 1997 s. 93, HD:s domskäl s. 96. 
159 Se t.ex. ogiltighetsreglerna i 3 kap. AvtL. 
160 Se t.ex. 7 kap. 9 § äktenskapsbalken (1987:230), 25 § sambolagen (2003:376) och 3 kap. 2 § 
konkurslagen (1987:672). 
161 Andersson hänvisar till Ekelöfs teleologisk metod i allmänhet och Kleinemans ändamålssynpunkter 
vid ogiltighet i synnerhet, se Ekelöf, Rättegång I, s. 83-85 och Kleineman, JT 1997/98, s. 813. 
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 När det gäller avtalsbrottet fel finns uttryckliga regler som tillgodoser dessa skydds-

ändamål. Det följer av art. 35.3 CISG och 20 § KöpL att köparen förlorar sin rätt att 

påkalla felpåföljder om denne vid avtalsslutet känt till eller bort känna till fel i varan.  

 Trots att dessa bestämmelser avser fel i vara torde samma ändamålsskäl bakom 

regeln vara giltiga även avseende andra avtalsbrott.162 Genom en analog tillämpning av 

felreglerna skulle en köpare, som vid avtalsslutet haft insikt om att säljaren kommer att 

hamna i dröjsmål, förlora sin talerätt beträffande dröjsmålspåföljder. I ett sådant läge, 

om köparen skulle sakna rätt till hävning, föreligger skäl som talar för en ogiltighets-

påföljd. Om Nials antagande om ogiltighetens rättsverkningar gäller (parterna befrias 

från sina förpliktelser och redan utförda prestationer återgår) vore ogiltighetspåföljden 

en ändamålsenlig lösning.163 Den ändamålsenliga lämpligheten ligger närmast i att 

avtalet annars skulle bli hängande på obestämd tid. Eftersom köparen inte begår 

avtalsbrott saknar säljaren möjlighet att häva avtalet och den enda utvägen vore för 

säljaren att yrka på avtalets ogiltighet.                 

 Insiktsrekvisitet ska dock vägas mot de tre föregående bedömningsgrunderna för att 

enligt allmänna rättsgrundsatser leda till en ogiltighetspåföljd. I exportförbudsfallet talar 

de tre förstnämnda bedömningsgrunderna emot en ogiltighetspåföljd. Den fjärde och 

sista kan tala för en ogiltighetspåföljd, dock främst avseende avtal som ingås efter 

beslut om exportförbud. Några säkra besked i ogiltighetsfrågan kan inte lämnas. Vad 

som däremot med viss säkerhet kan fastslås är att avtal som ingås innan beslut om 

exportförbud inte blir föremål för ogiltighet enligt den allmänna rättsgrundsats som HD 

uttalar i NJA 1997 s. 93. Dessa avtal torde vara civilrättsligt giltiga. 

3.4.4 Särskilt om rättsverkningarna av ogiltighet och overksamhet 

Någon allmän lagregel kring ogiltighetens innebörd saknas i svensk rätt. Den allmänna 

uppfattningen torde dock vara i linje med Nials antagande – att ogiltighet i princip 

jämställs med vad som följer av hävning vid kontraktsbrott.164 Genom en analogi från 

64-65 §§ KöpL innebär en sådan uppfattning (i) att parternas fullgörelseansvar upphör 
                                                
162 Jfr Håstad, Köprätt, s. 45 och Lehrberg, Köprätt, s. 141–144.  
163 Jfr Nial, TfR 1936, s. 8 f. 
164 Jfr NJA 2008 s. 392 som gällde skyldighet att utge avkastningsränta vid obundenhet. HD uttalade att 
ogiltigheten ”i detta sammanhang” skulle jämställas med hävning till följd av hävning vid kontraktsbrott 
(HD:s domskäl s. 400 med hänvisning till motiven till räntelagen (1975:635)), prop. 1975:102 s. 94 och 
116. Se även Nial, TfR 1936, s. 10–16, Andersson, TfR 1999, s. 710 ff., Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt 
I, s. 239 f. och 242 f., Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 124 f. och Lehrberg, Avtalsrättens 
grundelement, s. 194 ff. 
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samt (ii) att eventuellt fullgjorda prestationer och kan återkrävas (restitution).165   

 En närliggande olöst rättsfråga är vad ogiltigheten innebär för avtalets rätts-

verkningar mellan parterna. HD uttalade genom NJA 1997 s. 93 att ett avtals ogiltighet 

inte med nödvändighet innebär att det saknar varje rättsverkan. Ogiltighet leder istället 

till att avtalet saknar rättsverkan enligt sitt innehåll, vilket i och för sig inte innebär att 

avtalet saknar varje rättsverkan.166 Det kan exempelvis vara så att parterna har avtalat 

om hur ogiltighetssituationen ska hanteras, vilket då kan prövas inför domstol.    

 Ett annat uttryck för att avtal inte kan göras gällande enligt sitt ursprungliga innehåll 

är att avtalet jämkas.167 Jämkningsregler, som exempelvis 36 § AvtL, förutsätter att det 

finns ett giltigt avtal att jämka.168 Jämkningsverksamheten består då i att eventuellt 

partiellt ogiltighetsförklara vissa delar av det giltiga avtalet. Avtalet blir i någon mening 

ogiltigt till sitt ursprungliga innehåll, men fortfarande giltigt avseende de delar som inte 

är ogiltiga. Man kan härvid fråga sig om jämkningsverksamheten leder till ett helt nytt 

avtal eftersom avtalsinnehållet är något annat än vad det ursprungligen var.    

 Definitionen av vad som utgör en rättshandling är i sammanhanget viktig, särskilt 

mot bakgrund av vad som ovan nämndes om betydelsen av avtalsslutet för sanktioners 

tillämpning. 169  Om man förstår uttrycket ”avtalet saknar rättsverkan enligt sitt 

ursprungliga innehåll” som att en ny rättshandling uppstår gäller det att stämma av med 

sanktionsförordningen vad som gäller för den nya rättshandlingen.    

 Ogiltighet inträffar då rekvisiten för en ogiltighetsregel är uppfyllda, exempelvis 

lagreglerna i 3 kap. AvtL eller rättsgrundsatsen om avtal i strid mot lag. Om rekvisiten 

däremot inte är uppfyllda är avtalet giltigt. Ett giltigt avtal kan bli overksamt om det inte 

kan göras gällande enligt sitt innehåll på grund av efter avtalsslutet inträffade 

omständigheter.170 En möjlig grund för overksamhet vid ändrade förhållanden utgör 

förutsättningsläran.171 Betydelsen av doktrinen om ändrade förhållanden och en tillämp-

                                                
165 Se även art. 81 CISG som dock inte befriar part från skadeståndsskyldighet. 
166 Se Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 239 och 243 och Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 
194 f. 
167 Se Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 242. 
168 Lehrberg behandlar däremot 36 § AvtL som en ogiltighetsregel med argumentationen att rättsföljden 
grundas på ett underkännande av avtalets innehåll, se Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 182 f. 
169 Se ovan i avsnitt 3.2. 
170 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 244. Lehrberg ifrågasätter däremot en sådan förståelse av 
rättsföljden overksamhet och menar att overksamhet i och för sig föreligger när giltiga avtal i enlighet 
med sitt innehåll inte får några rättsverkningar, Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 178 f. och 182 f. 
171 Förutsättningsläran har dock i några rättsfall behandlats som en ogiltighetsregel, se NJA 1985 s. 178 
och NJA 1996 s. 410, men detta får anses bero på inkonsekvent språkbruk. 
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ning av förutsättningsläran utreds senare.172 Här ska istället fastställas overksamhetens 

rättsverkningar.                       

 Ett giltigt overksamt avtal leder i och för sig ofta till samma följder som ett ogiltigt 

avtal (bundenhet till förpliktelser upphör och restitution), men grunden för detta samt 

avtalens rättsverkningar tycks skilja sig åt.173 Precis som ogiltiga avtal saknar även 

overksamma avtal rättsverkningar enligt sitt ursprungliga innehåll, men dess uppkomst 

har olika bakgrund. Till skillnad från ogiltighet, där ogiltighetsregler ersätter avtalets 

innehåll, uppkommer overksamhet när avtalet får sina rättsverkningar av ett innehåll 

som fastställts genom tolkning och utfyllning.174 Overksamhet kännetecknas alltså av 

att rättsverkningarna följer av ett framtolkat eller utfyllt avtalsinnehåll, som i och för sig 

inte är ogiltigt, snarare än att en rättsregel ersätter befintligt avtalsinnehåll.     

 Rättsföljderna ogiltighet och overksamhet har även olika sakrättslig verkan. Anta att 

säljare A har traderat egendom till köpare B varefter B går i konkurs. A menar att 

köpavtalet av något skäl är ogiltigt och kräver att återfå egendomen. I ett sådant läge har 

ogiltighet, till skillnad från overksamhet, sakrättslig verkan mot köparens borgenärer 

C. 175  A har i ett sådant fall separationsrätt till egendomen, dock endast under 

förutsättning att C inte har gjort ett exstinktivt godtrosförvärv av ifrågavarande 

egendom. Om C haft insikt om att B saknat rätt att disponera över egendomen (alltså att 

avtalet var ogiltigt och att egendomen skulle återbäras) föreligger ond tro och A har 

fortfarande separationsrätt. A:s sakrättsliga anspråk att återfå egendomen är heller inte 

föremål för preskription.176 Detta gäller således enbart vid avtalets ogiltighet medan vid 

overksamhet A inte är skyddad mot B:s borgenärer.             

 Om säljaren däremot inte har traderat egendomen och fortfarande har den i sin 

besittning har overksamhetens avsaknad av sakrättsligt skydd mindre betydelse. För 

svensk säljare, som i exportförbudsfallet inte ännu avlämnat sin vara, tycks det alltså 

spela mindre roll huruvida köpavtalet blir föremål för rättsföljden ogiltighet eller 

overksamhet. 

                                                
172 Se nedan avsnitt 3.4.5. 
173 Jfr Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s. 244 f., Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 182 f. och 
Lehrberg, SvJT 2013, s. 464 f. 
174 Se föregående not. 
175 Se Nial, TfR 1936, s. 26–29, Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 182 f. och Lehrberg, SvJT 
2013, s. 465 f.  
176 Lehrberg, SvJT 2013, s. 465 f. 
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3.4.5 Allmänt om ändrade förhållanden och särskilt om förutsättningsläran 

Säljare som åtar sig att sälja varor till en utländsk köpare gör troligtvis detta under 

förutsättning att inget hindrar köpet från att fullgöras. Det faktum att det efter 

avtalsslutet utfärdas exportförbud mot köparens affärsland utgör ett ändrat förhållande 

som inte förelåg vid avtalsslutet. Säljarens förutsättning för att ingå köpavtalet brister 

och fråga uppkommer i vilken säljaren fortfarande är bunden till sina avtalsenliga 

förpliktelser. Här finns två tänkbara förhållningssätt gentemot avtalet – att avtalet gäller 

under alla oförändrade förhållanden (pacta sunt servanda) eller att avtalet endast gäller 

under förutsättning att förhållandena inte ändras (clausula rebus sic stantibus).177  

 Situationen avser alltså köpavtal som ingås innan ett exportförbudsbeslut, inte 

köpavtal som ingås efter. Av rättssäkerhetsskäl är utgångspunkten att avtal ska hållas 

oavsett vad som efter avtalsslutet inträffar. Principen om pacta sunt servanda innebär 

att parterna själva genom avtalet får reglera hur ändrade förhållanden ska hanteras. I 

förevarande exportförbudsfall kan så ske exempelvis genom att införa force majeure- 

eller hardship-klausuler i köpavtalet.178             

 Utgångspunkten vid ändrade förhållanden är således avtalsvillkoren, vars innehåll 

uttryckligen kan framgå eller fastställas genom tolkning eller utfyllning.179 Om det även 

efter avtalstolkning råder oklarhet om och hur parterna hanterat situationen återstår 

utfyllning.180 Inom ramen för utfyllnadsverksamheten finns olika tolkningsdata som har 

mer eller mindre värde. Avtalet kan exempelvis fyllas ut med hjälp av parts- och 

handelsbruk, dispositiva lagregler eller genom andra utfyllnadsregler, t.ex. 

förutsättningsläran.181 Vad avser dispositiva lagregler kan det antingen vara fråga om 

speciella lagregler (lex specialis) eller allmänna lagregler som exempelvis 36 § AvtL.182

 Förutsättningsläran har traditionellt haft betydelse för att befria avtalspart från ansvar 

vid ändrade förhållanden eller om ändamålet med avtalet brustit, dock endast om 

                                                
177 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s. 154 f. 
178 Se vidare om avtalsmässig hantering av exportförbud i avsnitt 3.3. 
179 Se t.ex. NJA 1996 s. 410 där HD i första hand tolkade vad parterna förutsatt vid avtalsslutet, men 
uttalade samtidigt att förutsättningsläran i andra hand kunde ha betydelse (HD:s domskäl s. 417).  
180 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s. 21–28. 
181 I NJA 1996 s. 410 uttalade HD att ogiltighet av avtal enligt en allmän förutsättningslära endast 
kommer i fråga om avtalsinnehållet varken kan fastställas genom tolkning eller utfyllande lagregler. Se 
vidare Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s. 25 om hierarkin mellan olika tolkningsdata vid utfyllning. 
182 36 § AvtL lämnas utanför detta arbete. Se skälen härför i avsnitt 1.3. Det bör dock nämnas att ur 
teoretisk synpunkt 36 § AvtL anses ha tillämpningsföreträde framför förutsättningsläran vid ändrade 
förhållanden. Se vidare Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 190 f. och Adlercreutz & Gorton, 
Avtalsrätt I, s. 308. 
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avtalspartens förutsättning att ingå avtalet varit felaktig.183 Felaktigheten kan antingen 

ha funnits redan vid avtalsslutet (oriktig förutsättning) eller uppkommit genom senare 

omständigheter (bristande förutsättning). HD uttalade i NJA 1981 s. 269 att som 

huvudregel gäller att avtalspart får stå risken för att dennes förutsättningar brister.

 Undantag från huvudregeln gäller dock om:  

 
”en förutsättning varit väsentlig för part och detta också insetts eller bort inses av 
motparten, torde – låt vara i snäv omfattning – rättslig betydelse kunna tillerkännas 
förutsättningar, och detta även på det sättet att förutsättnings bristande kan medföra att 
avtal förklaras ej vara gällande. Härför bör dock krävas att särskilda omständigheter 
föreligger som gör detta lämpligt och rimligt.”184 

 
Av HD:s uttalande följer att avtalspart befrias från sina förpliktelser om (i) 

förutsättningen varit väsentlig för avtalsparten, (ii) motparten haft insikt om 

förutsättningen och dess väsentlighet för den andra parten samt (iii) det föreligger 

särskilda omständigheter som gör det lämpligt att lägga risken på motparten.185   

 Vad gäller just köprättsliga förhållanden finns lagregler lex specialis som i någon 

mening redan tar hänsyn till ändrade förhållanden. Säljare befrias exempelvis från 

skadeståndsansvar enligt art. 79 CISG och 27 § KöpL om underlåtenhet att fullgöra 

beror på hinder utanför dennes kontroll. En tillämpning av dessa regler diskuteras i 

kommande avsnitt.186 Om det finns sådana direkt tillämpliga lagregler har utfyllande 

rättsregler som t.ex. förutsättningsläran begränsad betydelse. Det kan däremot inte 

uteslutas att resultatet en förutsättningsbedömning kan utgöra tolkningsdata för att 

förstå innehållet i tillämpliga lagregler.187                

 Med utgångspunkt i exportförbudsfallet bedöms därför förutsättningslärans tre 

rekvisit nedan. Föremål för bedömning är alltså att säljares förutsättning för att ingå 

köpavtal brister genom att ett exportförbud utfärdas efter avtalsslutet.   

                                                
183 Förutsättningsläran har haft betydelse för utgången i t.ex. NJA 1936 s. 368, NJA 1974 s. 508, NJA 
1981 s. 269, NJA 1985 s. 178, NJA 1989 s. 614 och NJA 1993 s. 319. Se vidare Lehrberg, 
Förutsättningsläran, s. 19–23, Lehrberg, Förutsättningsläran, SvJT 1990, s. 187–191, Adlercreutz & 
Gorton, Avtalsrätt I, s. 307 f., Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II Del 2, s. 61 f., Ramberg & Ramberg, 
Allmän avtalsrätt, s. 190 ff. och Dotevall, SvJT 2002, s. 449 f.  
184 NJA 1981 s. 269, HD:s domskäl s. 271. 
185 Förutsättningsläran har kritiserats för sin subjektiva inriktning där spekulationer tillåts styra dess 
tillämpning. Se Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 190 f., Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II, s. 
153 och Dotevall, SvJT 2002, s. 449. 
186 Se nedan avsnitt 4. 
187 Jfr HD:s domskäl s. 417 i NJA 1996 s. 410, Lehrberg, SvJT 1990, s. 546 f. och Adlercreutz & Gorton, 
Avtalsrätt II, s. 152. Se även Ramberg & Herre, Köplagen, avsnitt 7.3.1. som menar att  
förutsättningssynpunkter kan göras gällande inom ramen för säljarens fullgörelseansvar enligt 23 § KöpL. 
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(i) Väsentlighetsrekvisitet 

För det första ska förutsättningen varit av sådan betydelse för avtalsparten att andra 

villkor hade avtalats om denne känt till eller förutsatt den bristande förutsättningen.188 

Här blir det fråga om ett hypotetiskt test med utgångspunkt i hur en normalperson hade 

resonerat.189                           

 I exportförbudsfallet torde en normalsäljare inte ingå några villkor om denne känt till 

eller förutsett ett kommande exportförbudet på förhand. Omständigheten skulle inte 

bara utgöra en bristande förutsättning för att ingå avtalet utan även att avtalets generella 

ändamål skulle förfelas. Antagandet om att hindersfritt kunna fullgöra köpet är således 

väsentlig i den meningen att säljaren annars inte hade ingått något köpavtal.  

 

(ii) Synbarhetsrekvisitet 

För det andra ska motparten ha haft insikt om förutsättningens existens samt om dess 

väsentlighet för den andra parten. Även om förutsättningen och dess väsentlighet inte 

uttryckts vid avtalsslutet ska således motparten insett eller bort inse den ändå.190  

 Särskilda typförutsättningar gäller vid köp som efterger kravet på insikt om 

förutsättningens existens.191 En sådan typisk förutsättning är att köpt vara ska hålla viss 

standard och levereras inom viss tid. Motsatsvis torde en normalköpare bort inse att 

säljaren avser att leverera varan inom viss tid villkorat av att rättslig möjlighet för 

leverans föreligger.  

 

(iii) Relevansbedömningen  

 

För det tredje ska den bristande förutsättningen vara ändamålsenligt lämplig för att 

motparten ska få bära risken. Inom denna relevansbedömning handlar huvudfrågan om 

huruvida principen pacta sunt servanda ska överges till fördel för andra ändamåls-

principer. Lämpligheten kan bedömas utifrån allmänna skyddsändamål, exempelvis 

enligt de av Lehrberg kallade tillitsprincipen, viljeprincipen, godtrosskyddsprincipen, 

                                                
188 Lehrberg, Förutsättningsläran, SvJT 1990, s. 202 f. 
189 Se a.a. 
190 Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 252. 
191 A.a., s. 96 f. med hänvisning till Ussing, Bristende Forudsætninger, s. 105 f.  
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vederlagsprincipen, billighetsprincipen, vinstprincipen eller preventionsprincipen.192  

 Utfärdandet av ett exportförbud får anses ligga utom varje avtalsparts kontroll, varför 

det inte går att tala i termer av endera partens vållande eller skuld till fullgörelsehindret. 

Frågan blir istället om någon av parterna vid avtalsslutet haft information som grundat 

anledning bort inse ett kommande exportförbud. Med stöd av godtrosskyddsprincipen 

torde ondtroende part också få bära risken för den bristande förutsättningen.    

 En därmed sammanhängande fråga är under vilka förutsättningar en säljare eller 

köpare ska anses befinnas vara i ond tro. Utgångspunkten torde vara att parterna hamnar 

i ond tro vid tidpunkten för säkerhetsrådets eller rådets beslut om en internationell 

sanktion mot köparens affärsland (oavsett form). Beslut om internationella sanktioner 

offentliggörs på säkerhetsrådets och rådets hemsidor och parterna får därmed anses ha 

möjlighet att få information om beslutet. I det enskilda fallet kan det däremot inte 

uteslutas att ond tro kan inträffa tidigare än tidpunkten för utfärdandet, särskilt då 

köparens affärsland brutit mot folkrättsliga principer. Ju längre köparens affärsland 

aktiviteter pågått desto mer talar för att parterna bort inse risken för en internationell 

sanktion. Den part som haft möjlighet att först erhålla information om statens ageranden 

bör också vara den som först hamnar i ond tro.              

 Ett annat riskfördelningsargument är att fullgörelse av avtalets prestationer inte 

omöjliggörs eller försvåras.193 Ett mellankommande beslut om exportförbud innebär en 

objektiv och rättslig omöjlighet för säljaren att fullgöra sin prestation, vilket skulle tala 

för avtalets overksamhet.194 Omöjlighetsargumentet överensstämmer även med vad som 

köprättsligt gäller om undantag från säljarens fullgörelseansvar.195     

 Säljares antagande om att köpet kan fullgöras utan hinder av exportförbud tycks 

alltså vara en sådan väsentlig och synbar förutsättning för köparen. Med en fristående 

tillämpning av förutsättningsläran torde ett sådant resultat leda till att avtalet är 

overksamt och att säljaren därmed inte är bunden till sina förpliktelser.      

 För tydlighetens skull bör det återigen nämnas att en fristående tillämpning av förut-

sättningsläran torde vara utesluten om CISG eller KöpL är direkt tillämpliga. Avsnittet 

har enbart behandlat vad som gäller om reglerna av något skäl inte är tillämpliga.  
                                                
192 Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 278–284. 
193 A.a., s. 292. 
194 Rodhe, Obligationsrätt, s. 348–350. 
195 23 § KöpL undantar säljare från fullgörelseplikt om fullgörelse omöjliggörs av yttre omständigheter. 
Motsvarande undantag från fullgörelseansvar gäller inte uttryckligen enligt art. 46.1 CISG, men Ramberg 
& Herre menar att CISG torde leda till samma resultat som 23 § KöpL, se Ramberg & Herre, 
Internationella köplagen, s. 314 f. Se om säljares fullgörelseansvar nedan i avsnitt 4.4. 
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4 Säljares köprättsliga dröjsmålsansvar 

4.1 Något om den köprättsliga systematiken 

Under förutsättning att det föreligger ett giltigt köpavtal övergår nu framställningen till 

att besvara om säljaren kan befrias från sitt dröjsmålansvar vid exportförbud.   

 När avtalsparter av olika anledningar inte kan fullgöra sina prestationer uppkommer 

huvudsakligen tre frågeställningar: för det första om avtalsbrott föreligger, för det andra 

om den avtalsbrytande parten ska ansvara för avtalsbrottet och för det tredje om den 

icke-ansvariga parten kan göra gällande några påföljder. Avtalsbrottet behöver inte ha 

orsakats av någon parts vållande utan kan likväl bero på omständigheter utom någon av 

parternas kontroll. Det kan dessutom vara så att parterna vid avtalsslutet inte kunde 

förutse sådana omständigheter utom kontroll.              

 Det följer av art. 45.1 CISG att avtalsbrott föreligger om säljaren underlåter att 

fullgöra några av sina förpliktelser enligt köpavtalet eller konventionen. I ljuset av art. 

80 CISG kan däremot köparen inte åberopa säljares avtalsbrott om det beror på 

köparens underlåtenhet eller handling.196               

 Om avtalsbrott föreligger kan köpare göra olika påföljder gällande. CISG reglerar, 

till skillnad från KöpL, alla former av avtalsbrott.197 Eftersom fullgörelsehinder innebär 

att säljare inte kan fullgöra sin naturaförpliktelse i avtalad tid är det främst avtalsbrotts-

typen dröjsmål som här är av intresse. En säljares dröjsmål ger köparen rätt göra 

gällande följande dröjsmålspåföljder: (i) kräva fullgörelse enligt art. 46.1 CISG, (ii) 

häva köpet enligt art. 49 CISG eller (iii) kräva skadestånd enligt art. 74–79 CISG.198  

 En köpare torde i exportförbudsfallet ha hävningsrätt om säljares icke-prestation 

anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott enligt art. 25 CISG, men detta är en fråga som 

lämnas utanför undersökningen. Det nämndes inledningsvis att framställningen utgår 

ifrån att köpare inte häver avtalet och att säljare i sådant läge saknar motsvarande 

möjligheter att häva avtalet. För att undersöka en säljares befrielsemöjligheter utreds 

därför istället om säljaren har kvar sitt fullgörelse- och skadeståndsansvar trots att 

                                                
196 Jfr 22 § KöpL. 
197 Jfr art. 45.1 CISG: ”[o]m säljaren underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt 
avtalet eller denna konvention […]”. KöpL reglerar endast avtalsbrotten dröjsmål (22 §) och fel (30 §). 
198 Motsvarande dröjsmålspåföljder regleras även i KöpL: 23 § (fullgörelse), 25 §§ (hävning) och 27 § 
(skadestånd).  
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exportförbudet varit utom säljarens kontroll.          

 Undersökningen sker med utgångspunkt CISG eftersom det vid export oftast handlar 

om internationella köp.199 Vid internationella köp är utgångspunkten att KöpL inte är 

tillämplig, vilket följer av 5 § KöpL som istället hänvisar till IKL och därmed till CISG. 

Endast om det framgår av CISG att nationell rätt ska tillämpas kan KöpL få betydelse. 

Avseende det närmare förhållandet mellan CISG och KöpL samt om CISG:s rättskällor 

hänvisas till vad som ovan sagts i metodavsnittet.200  

4.2 Om dröjsmål föreligger 

4.2.1 Avlämnandetidpunkt och faktiskt avlämnande 

Framställningen utgår ifrån antagandet att säljare vid exportförbud hamnar i dröjsmål. 

Antagandet är befogat av det skälet att säljaren troligtvis inte kan fullgöra sin 

naturaprestation innan avtalad tidpunkt för avlämnande. Med hänsyn till att dröjsmålets 

uppkomst är beroende av vad parterna överenskommit i det enskilda fallet ska någon 

närmare bedömning av själva dröjsmålsfrågan här inte ske. Syftet med avsnittet är 

istället att överskådligt ge en bakgrund till utfyllande avlämnanderegler i CISG ur ett 

exportförbudsperspektiv.                      

 Vid internationella köp har säljare som utgångspunkt tre huvudförpliktelser. Det 

följer av art. 30 CISG att säljare är skyldig att (i) avlämna varan, (ii) överlämna 

dokument kopplade till varan samt (iii) överföra äganderätten till varan på det sätt som 

följer av konventionen eller köpavtalet. Dröjsmål uppkommer således enligt art. 45.1 

CISG om säljare inte avlämnar varan på det sätt som regleras i köpavtalet eller art. 31–

33 CISG, vilket sker om säljare underlåter att avlämna eller avlämnar för sent.  För att 

fastställa säljarens dröjsmål krävs alltså en jämförelse mellan å ena sidan 

avlämnandetidpunkten enligt köpavtalet eller CISG och å andra sidan tidpunkten för när 

avlämnande faktiskt sker. Huruvida säljaren orsakat förseningen eller utebliven leverans 

spelar således ingen roll för dröjsmålsfrågan.              

 Köparen har enligt art. 60 CISG skyldighet att vidta alla åtgärder som kan krävas för 

                                                
199 Definitionen av internationella köp framgår av art. 1.1 CISG: ”köp av varor mellan parter, vilkas 
affärsställen är belägna i skilda stater: a) när dessa stater är fördragsslutande stater; eller b) när 
internationellt privaträttsliga regler leder till att lagen i en fördragsslutande stat ska tillämpas.” 
200 Se vidare ovan i avsnitt 1.4.2. 
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att säljaren ska kunna avlämna varan. Underlåter köparen att motta varan på det sätt 

som följer av avtalet eller CISG begår köparen avtalsbrott och säljaren försätts inte i 

dröjsmål. Säljaren kan i sådant läge utöva sin rätt till hävning enligt art. 64.1 CISG om 

avtalsbrottet är väsentligt enligt art. 25 CISG.201             

 Om parterna valt att införa en leveransklausul från Incoterms 2010 (vilket torde vara 

ganska vanligt) framgår avlämnandetidpunkten därigenom.202 Här finns i huvudsak fyra 

olika klausultyper med olika avlämnandetidpunkter: i) när säljare på bestämd plats 

ställer varan till köparens förfogande (Ex Works-klausul, EXW), ii) när säljaren 

levererar varan vid angiven hamn (Free On Board-klausul, FOB), iii) när säljaren 

levererar varan ombord på fartyget vid utskeppningshamnen (t.ex. Cost and Freight-

klausul, CFR) samt iv) när säljaren på bestämd plats ställer varan till köparens eller av 

köparen angiven persons förfogande utan att lasta av (t.ex. Delivered Duty Paid-klausul, 

DDP). Om leverans sker efter tidpunkten för när säljaren enligt dessa klausuler ska 

leverera uppkommer således dröjsmål.                  

 När köpavtalet inte reglerar avlämnandet blir det nödvändigt att fylla ut avtalet med 

CISG:s avlämnanderegler i art. 31–33 CISG. I likhet med EXW Incoterms 2010 följer 

det av art. 31(b)-(c) CISG att själva avlämnandemomentet sker när säljaren ställer varan 

till köparens förfogande.203 Varan kan ställas till köparens förfogande antingen på en 

bestämd plats enligt art. 31(b) CISG eller där säljaren hade sitt affärsställe vid avtals-

slutet enligt art. 31(c) CISG. Om det istället framgår av avtalet att varan ska transport-

eras har säljaren att avlämna varan till den första transportören enligt art. 31(a) CISG. 

4.2.2 Särskilt om avlämnande inom skälig tid 

Om parterna inte har avtalat om någon tidpunkt eller tidsrymd för avlämnande gäller 

enligt art. 33(c) CISG att avlämnande ska ske inom skälig tid efter avtalsslutet.204 

Utgångspunkten är att skäligheten beror på de särskilda omständigheterna i det enskilda 

fallet och det blir avgörande vad som har förekommit vid avtalsslutet.205 Om varan ska 

                                                
201 Säljarens hävningsrätt ska inte utvecklas närmare. Notera dock den materiella skillnaden mellan art. 
64.1 CISG och 55 § 1 st. KöpL, där sistnämnd bestämmelse förutsätter att ”säljaren har ett särskilt 
intresse av att bli av med det som han har sålt.” 
202 Se leveransklausulernas innehåll: https://www.searates.com/reference/incoterms, besökt 15 februari 
2016. 
203 Jfr skillnaden i 6 § KöpL: ”[v]aran är avlämnad när köparen tagit hand om den.” 
204 Jfr 9 § 1 st. KöpL. 
205 Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 557. 
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tillverkas är det exempelvis rimligt att ta hänsyn till genomsnittlig produktionstid för 

den särskilda varan.206 Bestämmelsen har varit föremål för prövning i tio olika rättsfall, 

varav de som särskilt berör innebörden av skälig tid presenteras nedan.207     

 I ett rättsfall från tysk domstol hade avtal om köp avseende en bil ingåtts mellan tysk 

köpare och dansk säljare.208 Bilen skulle enligt ursprungligt avtal avlämnas i mitten av 

mars 1997. Säljaren lämnade dock en orderbekräftelse med tidpunkt för avlämnande i 

april 1997, vilket köparen godkände. Först i maj 1997 meddelande säljaren till köparen 

att bilen fanns att hämta. Fråga uppkom om säljaren inom skälig tid efter köpet hade 

avlämnat varan. Domstolen uttalade att den ursprungliga tidpunkten för avlämnande 

(mars 1997) förvisso inte längre var bindande mellan parterna med hänsyn till den 

modifierade tidpunkten för avlämnande (april 1997). Inom ramen för skälighets-

bedömningen kunde trots allt den ursprungliga avlämnandetidpunkten inte bortses ifrån 

eftersom avlämnande vid denna tidpunkt hade varit av väsentlig betydelse för köparen. 

Säljaren hade vidare bort inse köparens väsentliga intresse att avlämnande skulle ske i 

mars 1997. Domstolen förklarade att kraven i art. 33(c) CISG inte hade uppfyllts.   

 I ett amerikanskt rättsfall var skälighetsbedömningen inte föremål för materiell 

prövning, men domstolen uttalade ändå obiter dictum hur en sådan bedömning kunde ha 

fallit ut.209 Domstolen hänvisade till den officiella kommentaren till 1978 års utkast av 

art. 33: ”[w]hat is a reasonable time depends on what constitutes acceptable 

commercial conduct in the circumstances of the case.”210 Omständigheterna i rättsfallet 

var sådana att det skulle ta säljaren mellan 120 till 180 dagar att färdigställa varorna. 

Köparen hade även uttryckligen meddelat vid avtalsslutet att det inte förelegat något 

omedelbart behov av de beställda varorna. Domstolen uttalade därför att en normal 

(reasonable) jury förmodligen hade ansett förseningen vara skälig.      

 De båda rättsfallen ger gemensamt uttryck för principen att säljarens insikter, om 

köparens intresse av att få varan avlämnad inom viss tid, är avgörande för 

skälighetsbedömningen enligt art. 33(c) CISG.211 Principen tycks överensstämma med 

vad som gäller för rätt till hävning enligt art. 25 CISG. Enligt bestämmelsens insikts-

rekvisit bortfaller hävningsrätten om den avtalsbrytande parten inte bort inse avtals-

                                                
206 A.a., s. 558. 
207 Se databasen Unilex för utländska rättsfall om bestämmelserna i CISG, http://www.unilex.info. 
208 27-04-1999 Oberlandesgericht Naumburg. 
209 06-07-2010 United States District Court for the District of Colorado. 
210 Secretariat Commentary, Guide to CISG Article 33, p. 8. Se http://www.cisg.law.pace.edu. 
211 Jfr Håstad, Köprätt, s. 40 angående 9 § KöpL. 
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brottets väsentliga betydelse för den drabbade parten.212 Omständigheter som talar emot 

sådan insikt kan alltså vara att köparen vid avtalsslutet explicit eller implicit inte ger 

uttryck för något direkt behov av avlämnande inom viss tid. Den yttersta gränsen för 

vad som utgör oskälig avlämnandetid kan alltså sägas vara i linje med förutsättningarna 

för hävningsrätt vid dröjsmål. 

4.2.3 Risken för varan 

4.2.3.1 Beslag eller annat myndighetsingripande som casushändelse 

En med avlämnande sammanhängande fråga är vem av parterna som ansvarar för 

oväntade casushändelser under själva transportmomentet. I lagtexten uttrycks detta som 

att stå risken för varan.213 I samband med köp av vara uppkommer många olika 

risktyper. Vad som avses med risk i detta sammanhang är köparens betalningsrisk att 

behöva betala för varan trots att den har förlorats eller skadats (eng. loss of or damage), 

under förutsättning att det inte beror på säljarens åtgärd eller underlåtenhet.214 Andra 

risker i samband med köp som exempelvis värdeförändringar i varan eller valutakurser 

(s.k. ekonomiska risker) omfattas inte av art. 66 CISG.215 Betalningsrisken bör även 

särskiljas från fullgörelserisken, vilken syftar på huruvida köparen fortfarande kan kräva 

fullgörelse av säljaren.216                       

 En förutsättning för den följande diskussionen är att säljaren har fullgjort sin 

avlämnandeplikt och att dröjsmål således inte föreligger. I exportförbudsfallet kan 

risken för varan ha relevans för det fall varan avtalsenligt har avlämnats men att den 

pga. casushändelse kommer bort innan köparen faktiskt mottar den. Här avses 

exempelvis att varan under transport beslagtas eller i övrigt kvarhålls av myndigheter 

som hindrar köparen från att motta den. Själva utfärdandet av exportförbud kan leda till 

avlämnandehinder och dröjsmål för säljaren, men risken för denna händelse får istället 

behandlas inom ramen för dröjsmålsreglerna.217 Härigenom framgår att regler om risken 

för varan blir otymplig i en köprättslig systematik som samtidigt innehåller regler om 

                                                
212 Se Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s. 183. Jfr även principen i 26 § KöpL. 
213 Jfr art. 68 CISG och 12 § KöpL. 
214 Art. 66 CISG. 
215 Erauw, CISG articles 66–70: the risk of loss and passing it, s. 206.  
216 Fullgörelserisken vid exportförbud behandlas nedan i avsnitt 4.4. 
217 Se t.ex. prop. 1988/89:76, s. 79 som hänvisar import- och exportförbudsfallen till reglerna om 
dröjsmål istället för en tillämpning av betalningsriskregeln i 12 § KöpL. 
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dröjsmål.218 Otympligheten ligger närmast i att gränsen mellan betalningsriskfallen och 

dröjsmålsfallen blir särskilt avgörande för säljarens situation. Ett betalningsriskfall kan 

nämligen leda till att säljaren får betalt för den förlorade varan, medan dröjsmål kan ge 

köparen rätt att utöva dröjsmålspåföljder.                

 Till sin ordalydelse tar art. 66 CISG sikte på att omfatta faran för fysiska kvalitéts- 

eller kvantitetsförändringar som exempelvis brand, naturhändelser, stöld eller annan 

vandalism.219 Frågan är därför om legala casushändelser, som t.ex. de ovan beskrivna 

myndighetsingripandena, omfattas av bestämmelsen.          

 Innebörden av rekvisitet förlust eller skada på varan har såvitt känt aldrig prövats i 

utländsk domstol. 220  Inom internationell doktrin råder det delade meningar om 

casusbegreppets omfattning. Argument mot att legala casushändelser omfattas har 

huvudsakligen baserats dels på det faktum att standardvillkor för transportförsäkringar 

inte täcker sådana myndighetsingripanden,221 dels att parter trots allt har möjlighet att 

rättsligt angripa sådana åtgärder.222 Tanken med försäkringsargumentet tycks vara att 

riskfördelningen ska korrelera med vilken part som har bäst möjligheter att teckna 

ansvarsförsäkring.                        

 Dessa argument tar tydligt sikte på att avgränsa casusbegreppet enligt vilka 

möjligheter parterna har att hantera sitt ansvar till det inträffade. Ett sådant synsätt 

framstår inte som ändamålsenligt för att tillgodose bestämmelsens syfte, nämligen att 

fördela risken vid oväntade och opåverkbara casushändelser. Frågan är om det är 

ändamålsenligt att göra skillnad mellan de fall då varan kommer bort genom stöld eller 

brand med när varan tas om hand av myndigheter. För att tydliggöra olämpligheten i att 

göra skillnad mellan dessa casushändelser kan man se till säljarens faktiska åtkomst till 

varan. ”Förlust eller skada på varan” tar sikte på situationer då säljaren förlorat fysisk 

åtkomst till varan. Fysisk åtkomst till varan kan förloras inte bara genom brand, stöld 

eller andra dylika händelser, utan även genom rättsliga myndighetsingripanden. 

Åtkomstargumentet tydliggör även motiven till att avlämnandehinder inte omfattas av 

bestämmelsen eftersom säljaren då fortfarande har den faktiska åtkomsten till varan. 

Frågor om hur parterna väljer att hantera sitt ansvar torde snarare bli en senare fråga och 

inte ett argument för att utesluta legala casushändelser från bestämmelsen. Denna 
                                                
218 Jfr Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 921.   
219 Lookofsky, Understanding the CISG, s. 93 och Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 922. 
220 Se http://www.unilex.info, besökt 24 januari 2016. 
221 Se t.ex. Institute Cargo Clause (A), p. 6.6.2. Se http://www.ms-ins.com/pdf/cargo/ICCA010182.PDF. 
222 Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 923.  
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argumentation kring innehållet i art. 66 CISG vinner stöd i nuvarande doktrinära 

uppfattning.223 Beslagtagande eller konfiskering av vara under krigstid torde således 

jämställas med fysisk förlust eller förstörelse enligt art. 66 CISG.       

 Denna tolkning av art. 66 CISG avviker från vad som gäller enligt svensk rätt i ljuset 

av 12 § KöpL. I motiven till lagen samt i den rättsliga litteraturen hänvisas 

förutsättningslöst till regler om dröjsmål.224 Hänvisningen tycks dock enbart avse 

exportförbud som avlämnandehinder och inte när varan kommer bort efter att säljaren 

fullgjort sin avlämnandeplikt. Visst stöd för den ändamålsenliga tolkningen av art. 66 

CISG ges i vart fall av tidigare svensk rättspraxis, då angående 17 § i 1905 års 

köplag.225 Svensk rättsuppfattning utgör i sammanhanget en parentes och kan inte 

läggas till grund för tolkningen av innehållet i art. 66 CISG. 

 Om domstol finner att legala casushändelser omfattas av art. 66 CISG är en senare 

fråga i vilket skede risken för varan övergår på köparen. Parterna kan ha avtalat om hur 

och när risken för varan övergår på köparen. Här utgör återigen leveransklausulerna i 

Incoterms 2010 en lämplig utgångspunkt för parterna.226 I avsaknad av uttryckliga 

leveransklausuler återstår att fylla ut avtalet i enlighet med art. 66–70 CISG.

 Internationella köpavtal reglerar ofta transportmomentet vilket innebär att art. 67 

CISG tillämpas, men om sådan reglering saknas torde istället art. 69 CISG vara 

tillämplig som utfyllande regel.227 Om varan ska transporteras och inte avlämnas på 

någon bestämd plats övergår risken enligt art. 67 CISG när säljaren överlämnar varan 

till den första transportören. Enligt samma bestämmelse gäller att om varan ska 

transporteras och överlämnas till transportör på bestämd plats går risken över i samband 

med sådant överlämnande. Om säljaren ska överlämna varan vid sitt affärsställe gäller 

enligt art. 69.1 CISG att risken övergår antingen (i) när köparen övertar varan eller (ii) 

                                                
223 Jfr Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 922 f., Erauw, CISG articles 66–70: the risk of loss 
and passing it, s. 205 och Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s. 450. 
224 Prop. 1988/89:76 s. 79. Se vidare Lehrberg, Köplagen, s. 119. Jfr även Almén & Eklund, Om köp och 
byte av lös egendom, s. 178 och Karlgren, Prestation och ”fara” i köprätten, s. 57–63. angående 17 § i 
1905 års köplag. 
225 NJA 1921 s. 352 (beslag) och NJA 1922 s. 511 (transporttillstånd). Se vidare Almén & Eklund, Om 
köp och byte av lös egendom, s. 177 f. och Karlgren, Prestation och ”fara” i köprätten, s. 55. 
226 Vid EXW övergår risken på köparen vid avlämnandemomentet, alltså när varan ställts till köparens 
förfogande på bestämd plats. Avtalar parterna om FOB eller CFR övergår risken på köparen när varan 
passerar fartygets reling. Se leveransklausulernas exakta formuleringar:  
https://www.searates.com/reference/incoterms, besökt 15 februari 2016. 
227 Erauw, CISG articles 66–70: the risk of loss and passing it, s. 211. 
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när köparen begår avtalsbrott genom att inte ta emot varan när den hållits tillgänglig.228 

Ska överlämnande ske vid annan plats än säljarens affärsställe går enligt art. 69.2 CISG 

risken över på köparen när tiden för avlämnande är inne och köparen vet att varan ställts 

till dennes förfogande där. Riskövergång enligt bestämmelserna i CISG förutsätter 

vidare att varan har individualiserats och hänförts till avtalet.229         

 I exportförbudsfallet är det således inte uteslutet att risken för varan övergår på 

köparen redan innan köparen har tagit emot varan, exempelvis om varan hålls 

tillgänglig utan att köparen mottar denna eller om varan har avlämnats till köparens 

transportör. Om varan efter riskens övergång beslagtas av myndigheter torde således 

köparen likväl vara skyldig att betala. Utfallet är dock enligt art. 66 CISG villkorat av 

att ingripandet inte skett på grund av säljarens åtgärd eller underlåtenhet.  

4.2.3.2 Åtgärd eller underlåtenhet av säljaren  

Enligt art. 66 CISG går inte risken över på köparen om förlust eller skada beror på 

säljarens åtgärd eller underlåtenhet (eng. act or omission of the seller).230 Ett sätt att 

förstå innehållet i ”säljarens åtgärd eller underlåtenhet” är att falla tillbaka på vad som 

enligt art. 31–33 CISG ankommer på säljaren för att avlämna varan. Sambandet mellan 

reglerna följer implicit av hänvisningarna till varans avlämnande i art. 67–69 CISG. Om 

säljaren inte fullgjort sin avlämnandeplikt kan heller inte risken för varan övergå på 

köparen.                           

 Betydelsen av ”säljares åtgärd eller underlåtenhet” har berörts i en offentliggjord 

kinesisk skiljedom.231 Köparen hade upplyst säljaren om att varorna inte tålde hög 

temperatur och att varorna därför behövde transporteras direkt till New York. Köparen 

bad även säljaren att informera transportören om detta. I motsats till köparens direktiv 

transporterades varorna via Hong Kong och varorna skadades därav pga. av den höga 

temperaturen. Skiljedomstolen uttalade att säljaren inte hade fullgjort sina förpliktelser 

enligt de särskilt avtalade transportvillkoren. Risken för varan hade därför inte övergått 

på köparen eftersom skadan berodde på säljarens åtgärd eller underlåtenhet enligt art. 66 

CISG.      

                                                
228 Liknande riskövergång sker enligt 6 § 2 st. KöpL ”[v]aran är avlämnad när köparen har tagit hand 
om den.” KöpL reglerar däremot inte riskövergång när köparen begår avtalsbrott.  
229 Art. 67.2 och 69.3 CISG. 
230 Det är köparen som har bevisbördan för påståendet om säljarens åtgärd eller underlåtenhet. Jfr 31-10-
1995 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C och 00-00-1995 CIETAC China 
International Economic and Trade Arbitration Commission. 
231 00-00-1995 CIETAC China International Economic and Trade Arbitration Commission. 
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 Rättsfallet ger uttryck för att ”säljarens åtgärd eller underlåtenhet” syftar på de olika 

förpliktelser som säljaren har att fullgöra i samband med avlämnande, som antingen 

framgår av avtal eller CISG. En sådan förpliktelse är att avlämna varan.     

 Inom ramen för säljarens avlämnandeplikt vid internationella köp torde säljaren 

ansvara för att relevanta exporttillstånd erhålls. Detta tillståndsansvar framgår inte 

nödvändigtvis av köprättsliga regler utan snarare av att det torde vara säljaren som även 

är den som utövar själva exportmomentet. Denna utgångspunkt används även i A2-

villkoren till leveransklausulerna i Incoterms 2010, där det är säljaren som ansvarar för 

att inhämta exporttillstånd.232 Den part som ansöker om exporttillstånd omfattas per 

automatik av en särskild uppgiftsskyldighet. Avseende exporttillstånd för produkter 

med dubbla användningsområden framgår uppgiftsskyldigheten av 2 § TFS 2009:13. 

Bestämmelsen innebär att den sökande är skyldig att bistå tillståndsmyndigheten med 

den nödvändiga information som krävs för tillståndsprövningen.233        

 För att ett myndighetsingripande inte ska anses bero på säljarens åtgärd eller 

underlåtenhet torde krävas att sådan uppgiftsskyldighet tillgodoses. Vidare torde krävas 

att säljaren i övrigt tillgodoser myndighetens förfrågningar så att handläggningen kan 

genomföras hindersfritt. Utgångspunkten torde vara att säljaren uppfyllt sin 

uppgiftsskyldighet genom att exporttillståndet beviljas. Om myndighetsingripande sker 

och det uppdagas att säljarens uppgifter inte stämmer överens med verkligheten torde 

detta däremot bero på säljarens åtgärd eller underlåtenhet.  

4.3 Om säljares ansvar för dröjsmål 

4.3.1 Köpares handling eller underlåtenhet 

Ovan gjordes ett antagande om att säljare i exportförbudsfallet hamnar i dröjsmål med 

sin naturaprestation.234 Nu fortsätter utredningen till att undersöka huruvida säljaren är 

ansvarig för sådant dröjsmål, eller annorlunda uttryckt huruvida köparen mot säljaren 

kan åberopa dröjsmålet. Det följer av art. 80 CISG att part inte får åberopa att den andra 

parten har underlåtit att fullgöra någon av sina skyldigheter i den mån detta beror på en 

                                                
232 Se https://www.searates.com/reference/incoterms, besökt 15 februari 2016. 
233 Se ovan i avsnitt 2.2.1 om vilken typ av information som ska lämnas. 
234 Se ovan avsnitt 4.2.1. 
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handling eller underlåtenhet (eng. act or omission) av denne själv.235 Det måste således 

föreligga ett direkt samband mellan köparens handling eller underlåtenhet och säljarens 

dröjsmål för att köparen ska förlora sin rätt att påkalla dröjsmålspåföljder enligt art. 45 

CISG.236                          

 Vad som utgör köparens handling eller underlåtenhet har berörts i utländska rättsfall. 

En särskild gren inom denna rättspraxis tycks vara att köparen kräver skadestånd av 

säljaren för utebliven leverans, men där den uteblivna leveransen orsakats av att 

köparen inte betalat tidigare leveranser.237 Domstolarna har i dessa fall ansett att 

köparen saknat rätt att kräva skadestånd enligt art. 80 CISG.         

 Ett belysande svenskt rättsfall för just exportförbud är NJA 1920 s. 248. En svensk 

köpare ingick i mars 1916 avtal om ensamåterförsäljning av skrivmaskiner med en 

norsk leverantör. Leverantören fullgjorde sin prestation under de första månaderna, men 

vid leveransen i juni 1916 uppstod leveranshinder. Brittiska myndigheter krävde 

nämligen en garantiförbindelse där importören garanterade att vidareexport utanför 

Sverige inte skulle ske. Leverantören uppmanade köparen om förhållande, men den 

svenska köparen underlät att lämna sådan förbindelse. Köparen hävde därefter avtalet 

och fråga uppkom om köparen haft rätt att kräva hävningsrätt. HD fastslog att köparen 

saknat sådan hävningsrätt eftersom denne undandragit sig att lämna garantiförbindelsen.

 Utgången i målet kan förklaras av att säljarens leveranshinder uppkommit till följd 

av köparens bristande medverkan vid exportmomentet. Rättsfallet ger tydligt uttryck för 

en slags medverkandeplikt för köparen.              

 Rättsfallet om skrivmaskiner ovan har givetvis ingen direkt betydelse för innehållet i 

art. 80 CISG. Inom ramen för allmänna principer om god sed i internationell handel 

finns det däremot skäl att argumentera för att rättsfallet indirekt har sådan betydelse. 

Om det vid något tillfälle krävs köparens medverkan, exempelvis vid ansökan om 

exporttillstånd eller i övrigt vid utförselmomentet, torde köparen vara skyldig att 

tillgodose kraven. Det kan handla om att lämna uppgift, yttrande eller i övrigt bistå med 

information som bara köparen innehar. Om köparen i någon mån underlåter att fullgöra 

sin medverkandeplikt och detta leder till uteblivet exporttillstånd torde det bero på 

köparens åtgärd eller underlåtenhet.                  

                                                
235 Jfr motsvarande bestämmelse i 22 § KöpL som reglerar att köparen inte kan göra gällande 
dröjsmålspåföljder om avtalsbrottet beror på ”köparen eller något förhållande på hans sida”. 
236 Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 1090 f. 
237  Se t.ex. 05-10-1995 Belarusian Chamber of Commerce and Industry International Court of 
Arbitration och 20-02-2002 Landgericht München. 
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 För att köparen ska förlora sin rätt enligt art. 80 CISG torde det dock följa av god sed 

i internationell handel att säljaren försökt begränsa köparens eventuella brister.238 Om 

exempelvis köparen lämnat oklar information vid handläggningen av exporttillståndet 

torde det åligga säljaren att försöka förtydliga denna. Huruvida köparen förlorar sin rätt 

att påkalla dröjsmålspåföljder enligt art. 80 CISG får således bli en bedömning i det 

enskilda dröjsmålsfallet.            

4.3.2 Köpare i ond tro om säljares dröjsmål 

En annan omständighet som eventuellt kan befria säljare från ansvar för dröjsmål är om 

köpare redan vid avtalsslutet haft insikt om att dröjsmål skulle uppstå.239 I olika 

sammanhang har det betydelse för ansvarsfördelningen om köparen varit i ond tro om 

en framtida bristande förutsättning. Det följer exempelvis av förutsättningslärans 

relevansbedömning att köpare av ändamålsskäl inte torde kunna göra gällande dröjsmål 

som denne haft insikt om vid avtalsslutet.240 Situationen kan jämföras med då köparen 

svikligen förleder eller utnyttjar säljarens trångmål för att ingå köpavtalet. I sådana fall 

torde något giltigt köpavtal över huvud taget inte komma till stånd.241 Utöver vid 

ogiltighetsregler har köpares onda tro även betydelse inom ramen för ansvars-

fördelningen vid fel i vara. Det följer av art. 35.3 CISG att säljaren inte ansvarar för fel 

som köparen vid avtalsslutet kände till eller inte kunde ha varit omedveten om.242 

Någon motsvarande uttrycklig regel som friskriver säljaren från ansvar, när köparen vid 

avtalsslutet haft kännedom om att säljaren kommer att hamna i dröjsmål, saknas.   

 Ett tänkbart scenario i exportförbudsfallet kan beskrivas enligt följande. Antag att 

köpare redan vid köpavtalets ingående hade insikt eller bort inse att säljaren inte skulle 

kunna fullgöra sin prestation till följd av kommande exportförbud. Köparen torde 

nämligen ha bättre vetskap om sitt affärslands diplomatiska ageranden än vad säljaren 

har. Utgångspunkten här är att en person med hemvist i en stat känner till dess 

diplomatiska och militära förhållanden bättre än vad en normalförnuftig utländsk person 

                                                
238 Jfr Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 1090. 
239 En borgenär som i någon mån garanterar en förutsättning för framtiden (t.ex. att fullgörelse kan ske) 
torde i allmänhet ha upplysningsplikt avseende fakta som gäldenären behöver för att bedöma risken för en 
avvikelse. Se vidare Rodhe, Obligationsrätt, s. 249–252.  
240  Lehrberg, Förutsättningsläran, SvJT 1990, s. 206 f. Se vidare om förutsättningsläran och 
relevansbedömningen i avsnitt 3.4.5. 
241 Se art. 4:107 PECL och art. 3.8 PICC. Jfr även 3 kap. AvtL. 
242 Jfr motsvarande regel vid felansvar i 20 § KöpL. 
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gör. Om köparens affärsland på något sätt agerat i strid mot folkrättsliga principer får 

det anses ligga i farans riktning att omvärlden utfärdar någon form av handelsrestriktion 

mot landet. En normalförnuftig köpare med sådant kunskapsövertag, om sitt affärslands 

diplomatiska aktiviteter, torde alltså ha bort inse risken för att landet kan komma att 

utsättas för en sanktion. Om köpare med insikt om risken för kommande exportförbud 

ingår köpavtal torde det vara klarlagt att köparen ha bort insett säljarens dröjsmål.  

 Man kan förvisso fråga sig varför en köpare skulle vilja ingå ett sådant avtal med 

vetskap om att det i framtiden inte kan fullgöras. Ett skäl skulle dock kunna vara att 

häva avtalet och sedan kräva säljaren på skadestånd när dröjsmålet väl realiseras.   

 Scenariot ovan aktualiserar den principiella frågan huruvida köpares insikt vid 

avtalsslutet bör ha någon betydelse för säljares dröjsmålsansvar. I svensk doktrin har 

framförts argument om att säljarens dröjsmålsansvar i dess fall bör begränsas i samma 

utsträckning som vid fel i vara.243 Ett sådant resultat skulle kunna tillgodoses genom en 

analog tillämpning av 20 § KöpL. I likhet med 22 § KöpL reglerar varken art. 45.1 eller 

80 CISG uttryckligen köparens onda tro om en bristande förutsättning. Därmed inte 

uteslutet att bestämmelsernas syfte kan leda till en sådan tillämpning. Med stöd av 

tolkningsprinciperna i art. 7.1 CISG återstår därför att tolka art. 80 i enlighet med god 

sed i internationell handel.                     

 Innehållet i art. 80 CISG kan sägas ge uttryck för principen om god sed i 

internationell handel.244 En förutsättning för bestämmelsens tillämpning är att köparens 

åtgärd eller underlåtenhet har ett direkt samband med säljarens dröjsmål. I scenariot 

ovan uppkommer exportförbudet förvisso utan köparens handling eller icke handling. 

Även om köparen agerat annorlunda hade emellertid exportförbudet hindrat säljaren 

från att fullgöra sin prestation. Sett från en annan synvinkel hade däremot säljaren aldrig 

ingått avtalet om köparen förmedlat sin insikt vid avtalsslutet. Mot denna bakgrund går 

det att argumentera för köparens skyldighet att informera säljaren om de framtida 

utsikterna för avtalets fullgörelse.245 Denna tolkning av art. 80 CISG leder till resultatet 

att köparen förlorar sin rätt att påkalla dröjsmålspåföljder om denne inte upphäver 

säljarens goda tro om att kunna fullgöra köpavtalet. I ljuset av vad som gäller vid fel i 
                                                
243 Se Håstad, Köprätt, s. 46 och Lehrberg, Köprätt, s. 141–144. 
244 Se Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 1088. Jfr även den tyska domstolens tolkning av art. 
80 CISG med hänvisning till principen om god sed i internationell handel, 26-09-2012 
Bundesgerichtshof. 
245 Jfr Rodhe, Obligationsrätt, s. 249–252 som belyser borgenärens upplysningsplikt om framtida 
avvikelser från ett garanterat faktum. Om borgenären brister i sin upplysningsplikt vid avtalsslutet 
förlorar denne sin rätt att göra gällande påföljder av avvikelsen. 
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vara enligt art. 35.3 CISG är en sådan tolkning inte särskilt avvikande från de allmänna 

principer som konventionen är grundad på.                

 Det kan framstå som krystat att tala om den ena eller andra partens onda tro 

beträffande framtida exportförbud. I de flesta fall torde nämligen båda parterna ha 

likvärdiga möjligheter att bedöma utsikterna för köpavtalets fullgörelse i framtiden. Om 

köparens affärsland agerat i strid mot folkrättsliga principer torde denna information 

även nå säljaren. Syftet med diskussionen ovan är dock att belysa icke-

ändamålsenligheten i att köpare kan påkalla dröjsmålspåföljder trots att denne haft 

insikt om säljarens dröjsmål. Diskussionen är särskilt relevant vid exportförbud 

eftersom fullgörelsehindret ligger utom säljares kontroll. Visst stöd för att köparen 

saknar rätt till dröjsmålspåföljder i sådana fall ges genom en tolkning av art. 80 CISG i 

ljuset av art. 35.3 CISG samt god sed i internationell handel. Huruvida säljare med 

framgång kan åberopa en sådan tolkning i domstol är dock osäkert. 

4.4 Om säljares befrielse från fullgörelseansvar 

4.4.1 Allmänna utgångspunkter för undersökningen 

Föregående två avsnitt har utrett när säljare hamnar i dröjsmål samt i vilka fall köparen 

får ansvara för sådant dröjsmål. Framställningen övergår nu till att utreda säljarens 

befrielsemöjligheter från fullgörelse- och skadeståndsansvar. Utredningen sker alltså 

under förutsättningen att köparen har rätt att göra dröjsmålspåföljder gällande. En 

verklig situation kan beskrivas enligt följande. En utländsk köpare K har vid svensk 

domstol stämt en säljare S. K yrkar att domstolen dels ska kräva S att fullgöra sin 

naturaförpliktelse enligt art. 46.1 CISG, dels att S ska betala skadestånd för den förlust 

som uppkommit till följd av dröjsmålet enligt art. 74 CISG.          

 Eftersom exportförbud omöjliggör för S att fysiskt förflytta varan till K kan 

fullgörelseyrkandet framstå som meningslöst – även om domstolen bifaller yrkandet 

kommer S inte att kunna fullgöra ändå. Här är det betydelsefullt att förstå vad ett 

fullgörelsekrav innebär i dröjsmålsfallet. En köpares krav om fullgörelse kan nämligen 

ha olika inriktning beroende på om avtalsbrottet utgör fel i vara eller dröjsmål. Vid fel i 

vara kan köparen kräva omleverans och avhjälpande (art. 46.2–3 CISG), medan det vid 

dröjsmål endast blir fråga om ett rent fullgörelsekrav. Trots att varan inte rent fysiskt 

kan komma köparen tillhanda kan bristande fullgörelse vara kopplat till plikt att utge 
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vite eller andra ersättningar.246 Sådan ersättning är fristående från skadeståndsyrkandet i 

den meningen att det inte påverkar beräkningen av skadeståndet. Bristande fullgörelse 

kan sanktioneras med ett särskilt vite medan skadeståndet ersätter köparens förlust. 

Vidare gäller enligt svensk rätt att fullgörelsedom kan angripas med de exekutions-

rättsliga reglerna i 3 kap. utsökningsbalken (1981:774). Mot denna bakgrund är det 

därför av intresse för K att domstolen bifaller fullgörelseyrkandet trots att K vet om att 

S inte kan avlämna varan rent praktiskt.              

 Därefter, enligt exemplet ovan, invänder S att det varken föreligger skyldighet att 

fullgöra köpet eller att utge skadestånd på grund av omständighet utanför dennes 

kontroll (exportförbud). Frågan är vilken framgångspotential S kan ha med denna 

invändning. Avsikten med detta avsnitt är att utreda vilken rättslig grund S i svensk 

domstol bör åberopa för att befrias från sitt fullgörelse- och skadeståndsansvar. 

4.4.2 Rättslig grund för ansvarsbefrielse enligt CISG 

Säljarens fullgörelseansvar är enligt ordalydelsen i art. 46.1 CISG strikt, såtillvida att 

några uttryckliga befrielsegrunder inte regleras i bestämmelsen. Den enda 

befrielsegrund som uttryckligen framgår av CISG avser skadeståndsansvaret, vilket 

framgår i art. 79 CISG.247 I internationell doktrin framförs olika argument för att CISG 

implicit innehåller befrielsegrunder även avseende fullgörelseansvar. Argumenten kan 

delas upp i tre olika kategorier baserat på den rättsliga grund som författarna motiverar 

befrielsegrunden med.                      

 Den första argumenttypen tar sikte på att formulera en implicit rättsregel i ljuset av 

ändamålen bakom art. 79 CISG. Om en säljare är befriad från skadeståndsansvar enligt 

art. 79.1–3 CISG, på grund av omständighet utom kontroll, vore det inkonsekvent om 

en köpare samtidigt kunde kräva fullgörelse av säljaren.248 Argumentet tycks bygga på 

principen om att olösta rättsfrågor så långt möjligt ska lösas konsekvent och enligt de 

allmänna principer som konventionen är grundad på (art. 7.2 CISG).249     

 Ett annat argument bygger på en tolkning av art. 79.5 CISG. Det följer av 

                                                
246 Jfr Hellner, Specific Performance in Swedish Contract Law, s. 53 ff. 
247 Säljarens skadeståndsansvar enligt art. 79 CISG diskuteras nedan i avsnitt 4.5. 
248 Se t.ex. Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 708 samt Ramberg & Herre, Internationella 
köplagen, s. 313 f. 
249 Se Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 1084 som menar att det vid objektiv omöjlighet är 
ändamålsenligt att befria säljaren från fullgörelseansvar med stöd i reglerna om betalningsriskens 
övergång på köparen (art. 66–69 CISG) samt i enlighet med ändamålen bakom art. 79 CISG. 
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bestämmelsen att art. 79 inte hindrar parterna ”att utöva någon annan rätt än rätten att 

kräva skadestånd enligt denna konvention.” Härmed kan förstås att en säljares befrielse 

från skadeståndsansvar inte påverkar dess fullgörelseansvar. Motsatsvis kan 

bestämmelsens innehåll förstås som att köparens rätt att göra andra dröjsmålspåföljder 

gällande inte utesluts enbart på den grunden att säljaren är befriad från ansvar enligt art. 

79 CISG.250 En sådan tolkning kan innebära att säljaren i och för sig kan befrias från 

fullgörelseansvaret på annan grund, antingen med stöd av ändamål bakom andra 

bestämmelser i CISG eller i enlighet med ändamålen bakom art. 79 CISG.     

 Det är särskilt i några situationer tänkbart att ändamålen i art. 79 CISG skulle kunna 

motivera befrielse från fullgörelseansvar. En befriande omständighet vore exempelvis 

då befrielse från skadeståndsansvar framstår som meningslöst för säljaren. Om säljaren 

befriats från skadeståndsansvar, pga. ett omöjligt hinder, skulle befrielsen framstå som 

meningslös om säljaren ändå är skyldig att utge vite eller annan ersättning för den 

bristande fullgörelsen.                      

 En annan omständighet som skulle tala för befrielse från fullgörelseansvar vore det 

faktum att köparen har möjlighet att spekulera på köpobjektets marknadspris. Antag att 

en säljare befriats från skadeståndsansvaret men att köparen avvaktar med att kräva 

fullgörelse intill en tidpunkt då marknadspriset för den aktuella varan är högre än vad 

det var vid fullgörelsehindrets uppkomst. Om fullgörelsehindret fortfarande kvarstår, 

när köparen senare framställer fullgörelsekravet, innebär det att köparen har rätt att utfå 

högre kompensation än vad som annars hade varit fallet om köparen fått kompensation 

genom det ursprungliga skadeståndskravet. Köparen gör således en vinst genom att 

säljarens fullgörelseansvar kvarstår efter att skadeståndsansvaret har bortfallit. 

Spekulationsmöjligheten uppkommer eftersom dröjsmålspåföljderna enligt art. 79.5 ska 

anses vara separerade från varandra. En sådan ordning torde dock stå i strid med 

ändamålen bakom art. 79 CISG som syftar till att befria part från skadeståndsansvar om 

hinder beror på omständighet utom kontroll.              

 Den andra argumenttypen motiverar ansvarsbefrielse om det skulle vara omöjligt för 

säljaren att fullgöra förpliktelsen. Argumentet baseras alltså på den allmänna principen 

om ett impossibilium nulla est obligatio251 snarare än ändamålen bakom art. 79 CISG.252 

                                                
250 Se Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s. 313 f.  
251 Se vidare om objektiv omöjlighet nedan i avsnitt 4.4.3. 
252 Se t.ex. Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 708 f. och Ramberg & Herre, Internationella 
köplagen, s. 314 f. 
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Uppfattningen att part befrias från fullgörelseansvar för naturaförpliktelser vid objektiv 

omöjlighet tycks vara etablerat även i internationell kontraktsrätt, särskilt med stöd i art. 

9:102 PECL och art. 7.2.2 PICC. En rysk skiljedomstol konstaterade att varken CISG 

eller rysk lagstiftning, tolkade i ljuset av art. 7.2 CISG, angav förutsättningarna för 

tillämpningen av naturafullgörelse som påföljd.253 Skiljedomstolen tillämpade därför 

art. 7.2.2 PICC för att befria säljaren från fullgörelseansvar. Principen om impossibilium 

nulla est obligatio överensstämmer dessutom med vad som gäller enligt svensk rätt.254 

 Även om säljarens ansvar skulle kvarstå efter en tillämpning av art. 79 CISG torde 

säljaren enligt allmänna principer om god sed kunna befrias från ansvar om 

naturafullgörelse skulle förutsätta orimliga uppoffringar för säljaren.255        

 Den tredje argumenttypen bygger på att den nationella köprätten, i landet där 

köparen väcker talan, är mer generös beträffande ansvarsbefrielse än vad CISG ger 

uttryck för. Argumentet utgår ifrån att art. 28 CISG kan tolkas på ett sätt som skapar 

möjlighet att fylla ut konventionens regler om fullgörelseansvar med nationell köprätt 

(enligt principen om lex fori).256 Det följer nämligen av art. 28 CISG att domstol inte är 

skyldig att meddela dom på naturafullgörelse (eng. specific performance) om den inte 

skulle göra det enligt sitt eget lands lag. Med en sådan tolkning är det alltså inte säkert 

att en nationell domstol skulle erkänna och verkställa en köpares fullgörelsekrav om 

domstolslandets köplag hade befriat säljaren från sådant ansvar i liknande nationella 

fall. Om köparen väckt talan vid svensk domstol skulle domstolen således kunna 

tillämpa befrielsegrunderna i 23 § KöpL för att undvika verkställighet av fullgörelse-

krav enligt art. 46.1 CISG. Vad som talar emot en sådan tolkning är främst kravet i art. 

7.1 CISG om att främja behovet av en enhetlig tillämpning av konventionen, eftersom 

risken är stor att varje jurisdiktion tillämpar sin egen nationella rätt.       

 Bestämmelsen i art. 28 CISG utgör en kompromiss mellan konventionsslutande 

common law-stater respektive civil law-stater. Enligt den anglo-amerikanska rätts-

traditionen är nämligen skadestånd den primära påföljden vid underlåten fullgörelse.257 

Dom på naturafullgörelse sker vanligtvis endast om yrkandet avser en unik vara och 

                                                
253 30-01-2007 International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian 
Federation. 
254 Jfr 23 § KöpL. Se vidare nedan i avsnitt 4.4.3. 
255 Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 709. 
256 Se t.ex. Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 462–466 och Ramberg & Herre, Internationella 
köplagen, s. 199. 
257 Schwartz, The Case for Specific Performance, s. 271 f. 
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skadeståndet inte i tillräcklig grad kompenserar köparen för den uppkomna förlusten.258 

För bifall av ett yrkande om naturafullgörelse krävs att domstolen efter en avvägning 

enligt principerna för equities (vilka utgör skälighetsbaserade processregler avsedda att 

täcka luckor i det ordinära processystemet) finner en sådan påföljd vara lämplig och 

rättvis.259 Vid antagandet av CISG intogs därför art. 28 CISG för att domstolar i 

common law-stater inte skulle tvingas kräva säljaren på naturafullgörelse, om 

domstolen inte hade gjort det enligt den nationella rätten i liknande fall.260 Ur denna 

historiska synvinkel är det möjligt att anlägga en restriktiv tolkning av innehållet i art. 

28 CISG, nämligen att bestämmelsen av processuella skäl endast är tillämplig i 

common law-stater och inte för att beakta materiella skillnader i civil law-staternas 

nationella köplagar.261                      

 Vad som talar för att art. 28 CISG endast tillgodoser processuella hänsyn är att en 

dom på naturafullgörelse anses utgöra en diskretionär påföljd i common law-stater 

enligt principerna för equities. Detta processuella system aktualiseras inte i civil law-

stater. Ett annat skäl härför är att ordalydelsen i art. 28 CISG endast ger uttryck för vad 

domstolen ska verkställa och inte några rättsverkningar mellan parterna. Ur ett motsatt 

perspektiv går det att läsa art. 28 CISG som att den även tar hänsyn till materiella 

skillnader. Eftersom naturafullgörelse inte utgör den primära påföljden inom common 

law-stater tillåter art. 28 CISG att domstolarna istället meddelar dom på skadestånds-

skyldighet. Indirekt tillgodoser alltså bestämmelsen ett materiellt undantag från art. 46.1 

CISG för common law-stater. 262  Ur den aspekten vore det inkonsekvent om 

bestämmelsen inte tillgodosåg materiella skillnader även för civil law-stater, något som 

i förlängningen skulle riskera en enhetlig tillämpning av konventionen (art. 7.1 CISG).

 Trots att art. 28 CISG endast talar om verkställbarheten av fullgörelseansvaret, som 

det framgår enligt art. 46.1 CISG, går det att tolka regleringen som att även materiella 

hänsyn beaktas indirekt. Detta följer inte minst av att domstolens legala möjligheter att 

verkställa en dom på naturafullgörelse är avhängigt hur den materiella rätten ser ut i 

                                                
258 Zweigert & Kötz, An Introduction to Comparative Law, s. 477 och Schwartz, The Case for Specific 
Performance, s. 272 ff. Se även 07-12-1999 U.S. District Court of Illinois där domstolen, med stöd av 
nationell rätt, meddelade dom på naturafullgörelse avseende unika stålbalkar. Köparen hade bevisat att 
varorna svårligen kunde köpas på annat sätt på marknaden. 
259 Se Schwartz, The Case for Specific Performance, s. 272. 
260 Se vidare i Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 461, not 15. 
261 Jfr Hellner, JT 1996/97, s. 16 ff. 
262 Jfr det amerikanska rättsfallet 07-12-1999 U.S. District Court of Illinois där domstolen tillämpade 
nationella bestämmelser om naturafullgörelse.  
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domstolslandet, inte bara vilket processuellt system som aktualiseras.      

 Det finns inga klara besked i frågan vilken av dessa tre argumentstyper som torde ha 

störst framgångspotential i svensk domstol. Att enbart stödja sig på ändamålen bakom 

art. 79 CISG, enligt den första argumenttypen, kan vara riskabelt eftersom det är oklart 

vilka dessa ändamål är. En invändning om att det föreligger objektiv omöjlighet tycks 

dock ha visst stöd, både som allmän princip bakom CISG, i art. 9:102 PECL och art. 

7.2.2 PICC samt genom en tillämpning av svenska 23 § KöpL (om svensk rätt är 

tillämplig). Det är inte självklart att svensk rätt är direkt tillämplig via art. 28 CISG.  

Om en säljare åberopar objektiv omöjlighet vid svensk domstol, såsom allmän princip 

bakom CISG, torde svensk domstol i vart fall hämta tolkningsdata från den svenska 23 

§ KöpL. 

4.4.3 Exportförbud som oövervinnerligt hinder eller orimlig uppoffring 

4.4.3.1 Allmänt 

En invändning om objektiv omöjlighet att fullgöra tycks enligt ovan vara en tänkbar 

grund för att undkomma fullgörelseansvar. Oavsett vilken rättslig grund som säljaren 

väljer att basera sin invändning på är det fortfarande oklart vad objektiv omöjlighet 

innebär och huruvida exportförbud inkluderas i begreppet.           

 Även om betydelsen av objektiv omöjlighet regleras implicit i CISG är det svårt att 

ge begreppet något närmare innehåll utifrån de allmänna principerna bakom CISG. 

Frågor som regleras av CISG men som inte uttryckligen lösts i den ska enligt art. 7.2 

CISG lösas enligt de allmänna principer som konventionen är grundad på och om 

sådana saknas enligt nationell rätt. För att tolka innehållet i begreppet objektiv 

omöjlighet används därför svensk rätt som utgångspunkt och särskilt bestämmelsen i 23 

§ KöpL.                           

 I äldre svensk doktrin beskrivs objektiv omöjlighet som ett tillstånd då det för 

gäldenären och varje annan part är omöjligt att fullgöra sina förpliktelser.263 Det har 

således betydelse hur omöjligheten har uppkommit. Motsatt förhållande föreligger om 

det enbart är den specifika gäldenären som saknar förmåga att fullgöra avtalet. I sådant 

fall föreligger subjektiv omöjlighet, vilket saknar betydelse för bedömningen av 

säljarens fullgörelseansvar. För att undersöka objektiv omöjlighet krävs ett hypotetiskt 

test enligt vilket ”det över huvud skulle hava varit för någon människa möjligt att 
                                                
263 Se Almén & Eklund, Om köp och byte av lös egendom, s. 286 f. och Rodhe, Obligationsrätt, s. 357. 
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fullgöra ett sådant avtal som det av säljaren ingångna”, dvs. om fullgörelse varit möjlig 

för någon annan än gäldenären.264 Almén menar att det då bör vara tidpunkten för 

avtalsslutet som gäller för att jämföra andra personer med säljarens ställning, men denna 

utgångspunkt tycks förutsätta att omöjligheten redan förelegat vid avtalsslutet. En mer 

lämplig jämförelsetidpunkt vid efterföljande omöjlighet torde istället vara då 

omöjligheten uppkommer. 265  Sistnämnd ordning får anses vara mer lämplig för 

köpavtal som ingåtts innan beslut om exportförbud, medan tidpunkten vid avtalsslutet 

gäller för avtal som ingåtts efter beslut om exportförbud.          

 Principen om impossibilium nulla est obligatio är ett uttryck för objektiv omöjlighet i 

den bemärkelsen att ingen ska förpliktas fullgöra något i natura som är omöjligt. Genom 

23 § KöpL framgår denna princip genom rekvisitet hinder som inte kan övervinnas.266 

Av 23 § KöpL följer att säljaren inte är skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett 

hinder som inte kan övervinnas eller fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte 

är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Bestämmelsen 

innehåller således två alternativa undantag från fullgörelseansvaret, nämligen (i) om 

fullgörelsehindret är absolut, dvs. utgör en objektiv omöjlighet eller (ii) om köparens 

intresse av att leverera varan inte väger upp de uppoffringar som säljaren måste vidta 

för att fullgöra (ibland kallat offergränsen).                

 Det nämns uttryckligen i förarbetena att med hinder avses inte alla former av 

motgångar utan endast de omständigheter som faktiskt hindrar köpets fullgörelse.267 

Som ett exempel nämns att import- och exportförbud som hindrar avlämnande kan 

utgöra sådant relevant hinder. Det faktum att motiven uttryckligen nämner att 

exportförbud kan vara ett sådant relevant hinder bör dock inte förstås som att 

exportförbud alltid utgör ett oövervinnerligt hinder. Om det efter avtalsslutet uppstår 

fullgörelsehinder åligger det som utgångspunkt säljaren att övervinna hindret och hitta 

andra alternativ för att fullgöra sina förpliktelser, dock inom ramen för vad som är en 

rimlig uppoffring. Vid orimliga uppoffringar i förhållande till köparens intresse av 

fullgörelse kan säljarens fullgörelseansvar bortfalla. Vilka åtgärder som säljaren bör 

vidta beror på avtalets innehåll och omständigheterna i det särskilda fallet.    

  Nedan undersöks tre olika typfall för att utreda huruvida exportförbud utgör sådant 

                                                
264 Almén & Eklund, a.a., s. 287. 
265 Jfr Rodhe, Obligationsrätt, s. 359 f. 
266 Jfr hänvisningen till om avlämnande har blivit ”omöjlig” i prop. 1988/89:76 s. 99. 
267 Se prop. 1988:89:76 s. 99 f. 
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oövervinnerligt fullgörelsehinder som kan befria säljaren från fullgörelseansvar. Urvalet 

av typfallen utgår ifrån några situationer som svenska säljare kan hamna i, nämligen 

antingen exportförbud riktat mot köparen eller exportförbud riktat mot säljarens 

leverantör. 

4.4.3.2 Typfall 1: Exportförbud mot köparens affärsland efter avtalsslutet 

En handelsrestriktion kan som ovan nämndes antingen utformas som ett strikt 

exportförbud eller som en tillståndspliktig exportrestriktion.268 Ett strikt exportförbud 

som utfärdas mot köparens affärsland, efter att parterna ingått köpavtal, innebär att 

säljaren förhindras fullgöra sin naturaprestation. Vid tidpunkten för fullgörelsehindrets 

uppkomst skulle även andra personer varit förhindrade att fullgöra köpavtalet. Det hade 

exempelvis varit lika omöjligt för alla andra svenska personer att fullgöra sådana 

köpavtal avseende samma typ av vara. Därigenom föreligger en objektiv omöjlighet.  

 Frågan är sedan om säljaren hade kunnat övervinna fullgörelsehindret. I en belysande 

amerikansk skiljedom hade amerikansk säljare av djupfrysta kycklinglår ingått köpavtal 

med rumänsk köpare.269 Efter avtalets ingående beslutade Rumänien om att förbjuda 

import av kyckling efter ett visst datum. Säljaren lyckades inte prestera kyckling-

leveransen innan detta datum. Varorna såldes därför till annan köpare trots att den 

rumänska köparen hade erbjudit säljaren att leverera till hamn utanför Rumänien. 

Skiljedomstolen ansåg förvisso att importförbudet varit utom säljarens kontroll enligt 

art. 79 CISG, men att säljaren haft möjligheter att undvika konsekvenserna av 

importförbudet genom köparens erbjudande att leverera till alternativ hamn. Skilje-

domstolen meddelade därför att säljaren inte kunde befrias från skadeståndsansvar.   

 I ett liknande kycklingfall där säljaren hindrats från att fullgöra till följd av rumänska 

importrestriktioner hade köparen erbjudit säljaren att leverera till Georgien istället.270 

Säljaren hade därmed haft möjlighet att övervinna hindret, varför domstolen inte 

befriade säljaren från skadeståndsansvar.   

  Rättsfallen behandlar säljarens skadeståndsansvar vid importrestriktioner. För att 

överföra rättsfallens betydelse för säljarens dröjsmålsansvar vid exportförbud är det 

viktigt att klargöra några punkter. Trots att rättsfallen behandlar skadeståndsansvar får 

de förmodligen anses ge uttryck för att säljaren är skyldig att fullgöra köpavtalet om 

köparen erbjuder alternativa leveransmetoder som inte strider mot exportförbudet. I 
                                                
268 Se ovan avsnitt 2.1. 
269 12-12-2007 American Arbitration Association. 
270 16-04-2008 U.S. District Court, Southern District of New York. 
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sådant fall kan nämligen säljaren övervinna hindret och det skulle saknas anledning att 

begränsa fullgörelseansvaret.                   

 En säljares skyldighet att övervinna fullgörelsehinder vid exportförbud torde dock 

inte vara helt obegränsad. För det första utformas exportförbud ofta som att även 

indirekt export till mottagarlandet är förbjuden.271 Om köparen skulle erbjuda säljaren 

att leverera till närliggande hamn eller destination utanför sitt affärsland torde därför en 

sådan leverans utgöra ett kringgående av exportförbud. Exportförbud tar normalt sikte 

på att förhindra användning i ett särskilt område och det vore icke ändamålsenligt om en 

domstol ålade en säljare att kringgå detta genom att leverera till alternativ ort. 

Betydelsen av de amerikanska rättsfallen ovan har därför troligen begränsad betydelse 

för just exportförbud, eftersom det vore icke ändamålsenligt om en domstol ålade en 

säljare plikt att kringgå exportförbud.     

 För det andra bör säljaren inte ha skyldighet att tillgodose vilka nya avtalsvillkor som 

helst för att övervinna fullgörelsehindret. Detta följer delvis av principen om pacta sunt 

servanda att vad parterna avtalat om i så stor utsträckning som möjligt ska hållas. Om 

de nya villkoren avviker i allt för stor omfattning bör parterna istället beredas möjlighet 

att omförhandla avtalet enligt de nya förutsättningarna.           

 För det tredje begränsas köparens frihet av att erbjuda nya leveransvillkor om de 

skulle förutsätta alltför stora uppoffringar för säljaren i förhållande till köparens 

fullgörelseintresse. Annorlunda uttryckt bortfaller fullgörelseansvaret om köparens 

intresse av fullgörelse står i uppenbart missförhållande till säljarens kostnader.272 Skulle 

köparen exempelvis kunna erhålla liknande varor för samma pris på annat håll har 

köparen inget försvarbart intresse av att just denna säljare fullgör avtalet. Det kan även 

diskuteras huruvida säljaren fortfarande skulle vara förpliktigad att fullgöra köpet om 

leverans till en ny hamn skulle kräva en total omplanering av leveransproceduren. 

Utfallet av intresseavvägningen beror dock på omständigheterna i det särskilda fallet, 

bl.a. om varan har en unik egenskap och om liknande varor är sällsynta på marknaden. 

 En säljare torde alltså ha fortsatt fullgörelseplikt endast under förutsättning att den 

alternativa fullgörelsen inte utgör indirekt export, att de nya leveransvillkoren inte 

väsentligen avviker från de ursprungliga samt att de nya leveransvillkoren inte innebär 

en orimlig uppoffring för säljaren.              

 Förhållandena får däremot anses vara annorlunda om en tillståndspliktig export-
                                                
271 Se t.ex. exportförbudet ur art. 2a i förordning (EU) nr 833/2014 som hänvisades till i avsnitt 2.1. 
272 Prop. 1988/89:76 s. 100 f. Se även a.a. 
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restriktion utfärdas mot köparens affärsland. Huruvida objektiv omöjlighet härigenom 

uppkommer beror helt och hållet på utfallet av tillståndsmyndighetens handläggning. 

Om tillståndsansökan nekas torde utgångspunkten vara att samma förutsättningar gäller 

som om ett strikt exportförbud hade varit för handen.273 En tillståndsansökan kan 

däremot nekas av flera orsaker. Om orsaken beror på något förhållande på den enskilde 

säljarens sida torde snarare subjektiv omöjlighet föreligga eftersom köpet hade kunnat 

fullgöras av andra personer vid denna tidpunkt. Beror det nekade tillståndet exempelvis 

på det särskilda varuslaget torde dock objektiv omöjlighet föreligga eftersom även andra 

personer skulle hindras från att fullgöra sådan naturaförpliktelse. Rättsföljden vid 

objektiv omöjlighet torde vara likvärdiga som vid hävning, nämligen att förpliktelserna 

upphör och prestationerna kan återgå.274 

 En annan orsak för det uteblivna exporttillståndet kan bero på brister i säljarens 

ageranden vid ansökan och under handläggningen. Med hänsyn till säljarens skyldighet 

att söka övervinna hindret krävs att säljaren fullgör sin uppgiftsskyldighet och i övrigt 

medverkar vid handläggningen i den utsträckning som krävs för ett materiellt riktigt 

beslut av tillståndsmyndigheten.275 

4.4.3.3 Typfall 2: Exportförbud mot köparens affärsland innan avtalsslutet 

Förutsättningarna i denna situation är att parterna har ingått köpavtal efter tidpunkten då 

exportförbud har trätt i kraft. Det skulle alltså, till skillnad från det första typfallet, vara 

fråga om ursprunglig snarare än efterföljande omöjlighet. En avgörande fråga är därför 

att utreda vilken typ av omöjlighet som undantagsreglerna för fullgörelseansvaret 

omfattar.                        

 Enbart av ordalydelsen i 23 § KöpL framgår inte att regeln gör skillnad mellan 

fullgörelsehinder som förelegat redan vid avtalsslutet eller hinder som uppkommit 

senare vid ändrade förhållanden. I motiven till nuvarande 23 § KöpL anges att om 

fullgörelsehinder föreligger ska bedömas mot bakgrund av ”alla omständigheter som 

faktiskt hindrar köpets fullgörande […]”276 Formuleringen gör i och för sig ingen 

skillnad på ursprungliga och efterföljande omständigheter. Med stöd i några senare 

                                                
273 Jfr 23-01-2012 Int'l Commercial Arbitration Court at the Ukranian Chamber of Commerce and 
Industry där domstolen befriade säljaren från dröjsmålsansvar då Ukraina infört exporttillståndskrav som 
hindrade säljaren från att fullgöra köpavtalet.  
274 Rodhe, Obligationsrätt, s. 733. 
275 Se om uppgiftsskyldigheten vid ansökan om exporttillstånd för produkter med dubbla  
användningsområden i 2 § i TFS 2009:13. 
276 Prop. 1988/89:76 s. 99. 
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uttalanden går det dock att i vart fall ana vilken typ av omöjlighet som regeln syftar till 

att omfatta. Formuleringarna ”[o]m det efter köpslutet visar sig att avtalet inte kan 

fullgöras […]”277 samt ”[b]estämmelsen tar sikte på fall där avtalsbalansen har rubbats 

efter köpet till följd av ändrade förhållanden”278 ger uttryck för att 23 § KöpL främst 

avser att reglera hinder som uppkommit efter avtalsslutet och som parterna inte hade 

kunnat förutse. Ett liknande förhållningssätt återfinns i äldre doktrin avseende 24 § i 

1905 års köplag, vilken dock endast reglerade säljarens skadeståndsansvar vid 

dröjsmål.279                       

 Undantag från säljarens fullgörelseansvar tycks förutsätta att det är fråga om 

efterföljande bristande förutsättningar, alltså inte oriktiga förutsättningar som förelegat 

redan vid avtalsslutet. Resonemanget kan jämföras med ett bulgariskt rättsfall avseende 

köp av stenkol. 280  Vid tidpunkten för avtalsslutet gällde bulgariskt exportförbud 

avseende stenkol. Domstolen meddelade att säljaren borde haft insikt om exportförbudet 

vid avtalsslutet och att denne därför inte kunde befrias från dröjsmålsansvar enligt art. 

79 CISG. Ett liknande utfall meddelades av nederländsk domstol angående köp av 

mjölkpulver. 281  Parterna hade vid avtalsslutet haft insikt om gällande handels-

restriktioner i Singapore, vartill varan enligt avtalet skulle levereras.          

 Ett skäl till att undantag från fullgörelseansvar endast kan aktualiseras vid 

efterföljande omöjlighet kan vara att parterna får förutsättas ha insikt om gällande 

förutsättningar vid avtalsslutet. Det är svårare att förutse framtida fullgörelsehinder än 

vad det är att ha insikt om gällande hinder vid avtalsslut. Köprättsligt kan det därför 

finnas skäl att endast reglera fullgörelserisken mellan parterna avseende bristande 

förutsättningar snarare än sådana förutsättningar som parterna hade kunnat ha insikt om 

vid avtalsslutet. Det faktum att parterna vid avtalsslutet saknat insikt om ett gällande 

exportförbud kan dock ha betydelse för andra rättsfrågor, nämligen huruvida köpavtalet 

kan anses vara overksamt enligt förutsättningslärans rekvisit.282 

                                                
277 A.a. 
278 A.a., s. 101. 
279 Jfr Almén & Eklund, Om köp och byte av lös egendom, s. 286 f. och Rodhe, Obligationsrätt, s. 357 f. 
280  24-04-1996 Bulgarska turgosko-promishlena palata (Bulgarian Chamber of Commerce and 
Industry). 
281 02-10-1998 Rechtbank's-Hertogenbosch. 
282 Se vidare om förutsättningsläran ovan i avsnitt 3.4.5. 
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4.4.3.4 Typfall 3: Exportförbud i tredje mans affärsland 

Det behöver inte alltid vara så att det enbart är exportförbud riktade mot köparens 

affärsland som hindrar säljaren från att fullgöra köpavtalet. En säljare kan även 

förhindras fullgöra sina förpliktelser då tredje man träffas av exportförbud. Sådant full-

görelsehinder kan exempelvis uppkomma om det råder exportförbud i affärslandet för 

säljarens utländska leverantör och säljaren därigenom inte får tillgång till nödvändigt 

material och beståndsdelar för att tillverka köparens vara.          

 I NJA 1919 s. 166 hade en svensk säljare ingått köpavtal med tysk köpare avseende 

1000 säckar Accra kakaobönor till ett pris av 1 krona och 78 öre per kilogram. 

Underleverantören i Liverpool förhindrades att till den svenska säljaren leverera till 

följd av dåvarande exportförbud för kakaobönor i England. Säljaren hamnade i dröjsmål 

och den tyska köparen framställde fullgörelse- och skadeståndskrav. Säljaren invände 

bl.a. att kakaobönor av avtalad kvalitét endast fanns att tillgå i Liverpool vid denna 

tidpunkt och att det därigenom varit absolut omöjligt att fullgöra köpavtalen. Utgången i 

HD blev dock, trots det engelska exportförbudet mot underleverantören, att det 

saknades anledning att befria säljaren från fullgörelse- och skadeståndsansvar. Några 

närmare skäl för denna utgång angavs inte.                

 Mot bakgrund av rättsfallet är det lämpligt att analysera varför säljaren inte befriades 

från fullgörelseansvar. För det första går det att diskutera huruvida HD ansåg att något 

fullgörelsehinder över huvud taget förelegat i förhållande till köparen, särskilt eftersom 

det var tredje man och inte säljaren som träffats av exportförbudet. I sådant läge ligger 

det nära till hands att säljaren i och för sig drabbas av subjektiv omöjlighet. Säljarens 

omöjlighet att fullgöra beror nämligen på dennes eget val av underleverantör och inte på 

att det för alla personer är omöjligt att fullgöra aktuellt köpavtal. Ur objektiv synvinkel 

hade andra personer i en liknande situation kunnat fullgöra de aktuella förpliktelserna 

gentemot köparen, exempelvis genom att anlita andra leverantörer som inte omfattats av 

exportförbud.                         

 En tänkbar anledning till utgången i NJA 1919 s. 166 kan således ha varit att 

domstolen ansåg att säljaren kunde ha övervunnit fullgörelsehindret, exempelvis genom 

att anlita en annan underleverantör. Resonemanget är till viss del jämförbart med den 

amerikanska skiljedomen om kycklingben.283 Skiljedomstolen uttalade att säljaren hade 

kunnat undvika konsekvenserna av fullgörelsehindret genom att leverera varorna till 

                                                
283 12-12-2007 American Arbitration Association. 
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annan hamn. På liknande sätt hade säljaren i NJA 1919 s. 166 kunnat anlita en 

underleverantör från annat land som inte omfattades av exportförbud.      

 För det andra blir frågan, eftersom någon objektiv omöjlighet inte torde föreligga, 

om det vore en orimlig uppoffring för säljaren att förutse hur leveransduglig en 

leverantör är för framtiden och att byta leverantör om denne drabbas av exportförbud. 

Offergränsen passeras om de åtgärder som säljaren måste vidta (ekonomiska eller 

fysiska) för att fullgöra inte väger upp köparens intresse av att säljaren levererar 

varan. 284 Antag att den enda europeiska leverantören av kakaobönor finns just i 

Liverpool. Eftersom exportförbud gäller mot leverantören måste säljaren istället 

importera kakaobönor från odlingsländerna, i exempelvis Afrika eller Sydamerika, för 

att fullgöra sin ursprungliga förpliktelse. Det ändrade förhållandet innebär troligtvis nya 

inköpsförhandlingar, omplanering av transport samt ökade kostnader för säljaren. Dessa 

åtgärder riskerar att rubba avtalsbalansen mellan parterna. För att återställa balansen 

vore det rimligt att köparen erbjuder förlängd leveranstid och pristillägg med hänsyn till 

de bristande förutsättningarna.285 Om köparen inte lämnar sådant erbjudande går det att 

ifrågasätta om säljaren verkligen är skyldig att fullgöra köpet eftersom skäl talar för att 

offergränsen är passerad.                      

 För en sådan slutsats krävs dock att köparens fullgörelseintresse inte överväger de 

betungande åtgärder som säljaren tvingas vidta. Inom ramen för denna bedömning är 

det således köparens intresse av att just denna säljare fullgör som är av betydelse.286 En 

betydelsefull omständighet i sammanhanget är hur lätt det är för köparen att köpa 

motsvarande vara till samma pris på annat håll.287 Köparens fullgörelseintresse kan 

exempelvis vara starkare om köpet avser en individualiserad vara med unika egenskaper 

jämfört med om köpet avser fungibel och utbytbar vara. Om köpet avser en unik vara 

som ska tillverkas speciellt för köparen torde alltså köparen generellt sett ha ett starkare 

intresse av att säljaren fullgör köpet.                    

 För bedömningen av köparens fullgörelseintresse torde det därför som utgångspunkt 

sakna betydelse huruvida tredje man, anlitad av säljaren, drabbats av fullgörelsehinder. 

Hur säljaren valt att organiserat sig för att fullgöra sina förpliktelser och huruvida denne 
                                                
284 Prop. 1988/89:76 s. 100 f. 
285 Jfr Hellner, Specific Performance in Swedish Contract Law, s. 39 f. och Håstad, Köprätt, s. 47 som 
menar att det är svårt att se varför kraftiga kostnadsökningar som oväntat uppstår efter avtalsslutet inte 
kan medföra befrielse från fullgörelseansvaret om inte köparen erbjuder pristillägg för den bristande 
förutsättningen.   
286 Prop. 1988/89:76 s. 101. 
287 Prop. 1988/89:76 s. 101. 
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anlitat underleverantörer för att fullgöra sin prestation kan dock indirekt ha betydelse 

för bedömningen.                      

 Antag att endast ett fåtal leverantörer erbjuder den nödvändiga beståndsdelen och 

materialet för den beställda varan. I föreliggande fall skulle köparen ha svårt att hitta 

motsvarande vara till samma pris på marknaden med hänsyn till det begränsade 

leverantörsutbudet. Även säljaren skulle i sådant fall vara begränsad till att anlita ett 

särskilt urval av leverantörer. Här skulle det vara orimligt att säljaren tvingas uppmana 

leverantören att bryta mot exportförbud bara för att köpet ska kunna fullgöras.288 

Leverantörens risk att utsättas för straffrättsliga åtgärder skulle således indirekt ha 

betydelse för bedömningen av köparens intresse av naturafullgörelse från säljaren.  

 Om det tvärtom skulle finnas ett rikt utbud av leverantörer, avseende nödvändigt 

material och andra beståndsdelar för fullgörelse av den beställda varan (t.ex. vid 

tillverkningsköp), torde däremot köparens fullgörelseintresse kräva att säljaren hittar ny 

leverantör. Resonemanget ligger även i linje med utgången i NJA 1919 s. 166 där det 

aktuella varuslaget bestod i kakaobönor. Kakaobönor torde vara möjligt att erhålla från 

andra leverantörer än just leverantörer i England. En möjlig tankegång hos HD kan ha 

varit att det är lättare för säljare att hitta ny leverantör av fungibel egendom (jfr 

genusköp) än vad det är att hitta leverantör avseende individualiserad egendom (jfr 

speciesköp). Om köpet istället hade avsett en specialbeställd vara med unika 

egenskaper, där säljaren varit tvungen att anlita en särskild underleverantör, är det inte 

uteslutet att utgången hade blivit annorlunda i NJA 1919 s. 166.        

 Det finns alltså lite som talar för att säljarens fullgörelseansvar bortfaller om 

underlåtenheten beror på exportförbud i tredje mans affärsland. En annan fråga är 

emellertid vad som gäller beträffande säljarens skadeståndsansvar i sådant läge.289   

4.5 Om säljares befrielse från skadeståndsansvar 

4.5.1 Allmänna utgångspunkter för undersökningen 

Från exemplet ovan prövas nu köparen K:s andrahandsyrkande om att utfå skadestånd 

ifrån säljaren S.290 Om säljaren underlåter att fullgöra någon av sina förpliktelser har 

                                                
288 Jfr Johansson & Sjöstrand, Ny Juridik 3:13, s. 40 f. 
289 Se om säljarens ansvar för tredje man nedan i avsnitt 4.5.5. 
290 Se exemplet i avsnitt 4.4.1. 
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köparen som utgångspunkt rätt att få skadestånd enligt art. 45.1(b) CISG. Skadeståndet 

beräknas olika beroende på om köparen hävt köpet eller inte. När som i 

exportförbudsfallet köparen inte har hävt avtalet har denne enligt art. 74 CISG rätt till 

skadestånd motsvarande den förlust inklusive förlorad vinst som drabbat köparen till 

följd av dröjsmålet. Det innebär att både direkt och indirekt skada omfattas.291 Tanken 

är därigenom att ersätta motparten för det positiva kontraktsintresset, dvs. att motparten 

ska försättas i samma ekonomiska situation som om avtalet rätteligen hade fullgjorts.292

 För rätt till ersättning krävs vidare att säljarens dröjsmål på ett adekvat sätt orsakat 

köparens förlust,293 att säljaren förutsåg eller borde ha förutsett förlusten som en möjlig 

följd av avtalsbrottet (art. 74 CISG), att köparen vidtagit skäliga åtgärder för begränsa 

skadan (art. 77 CISG) samt att köparen inte själv medverkat till skadan (jfr art. 7.4.7 

PICC och 70 § KöpL). Om köparen trots allt har rätt till skadestånd kan det finnas skäl 

att befria säljaren från sådant skadeståndsansvar. Till skillnad från vad som gäller för 

fullgörelseansvaret reglerar CISG en uttrycklig befrielsegrund för skadeståndsansvaret 

om det förelegat hinder utom parternas kontroll.             

 Det följer av art. 79.1 CISG att:  

 
”part [inte är] ansvarig för underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter, om han 
visar att underlåtenheten berodde på ett hinder utanför hans kontroll och att han inte 
skäligen kunde förväntas ha räknat med hindret vid avtalsslutet eller ha undvikit eller 
övervunnit hindret eller dess följder.” 

 

Det finns olika sätt att kategorisera de olika förutsättningarna för säljarens 

kontrollansvar. Uppdelningen spelar egentligen mindre roll eftersom det i slutändan 

handlar om att göra en samlad bedömning. Några författare har valt att slå samman 

hinder- och kontrollrekvisiten294 medan andra valt att behandla dessa separerat från 

varandra.295 Eftersom de flesta fullgörelsehinder som kan komma ifråga vid export-

förbud torde vara utom parternas kontroll behandlas rekvisiten i ett sammanhang nedan. 

Vidare krävs att hindret varit oförutsebart för säljaren (oförutsebarhetsrekvisitet) samt 

                                                
291 Jfr den materiella skillnaden i 27 § 1–3 st. KöpL som bara ger rätt till ersättning för direkt skada (se 
67 § KöpL) vid brott mot kontrollansvaret. Ersättning för indirekta skador kräver att dröjsmålet beror på 
säljarens försummelse.  
292 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s. 491.  
293 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s. 487. 
294 Se t.ex. Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 1067–1070. 
295 Se t.ex. Lindström, Changed Circumstances and Hardship in the International Sale of Goods, s. 5, 
Lookofsky, Understanding the CISG, s. 133 ff. och Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s. 558 f. 
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att säljaren inte kunde ha undvikit eller övervunnit hindret eller dess följder (aktivitets-

rekvisitet). Några författare behandlar därutöver frågan om kausalitet som ett 

självständigt rekvisit.296 Eftersom undersökningen förutsätter att fullgörelsehinder upp-

kommit genom exportförbud förutsätts att säljarens dröjsmål orsakats av föreliggande 

exportförbud. Kausalitetskravet problematiseras därför inte vidare.        

 När säljaren invänder att hinder legat utanför dennes kontrollansvar enligt art. 79 

CISG har säljaren även bevisbördan för att samtliga förutsättningarna ovan är 

uppfyllda.297 Frågan är nu om en säljare kan befrias från skadeståndsansvaret när 

exportförbud hindrar avtalets fullgörelse.  

4.5.2 Hinder utom kontroll 

Hinderbegreppet omfattar som nämnts inte alla former av motgångar som säljaren kan 

stöta på. Det krävs att motgången på ett objektivt sätt omöjliggjort fullgörelse eller i 

vart fall att den berott på omständighet utanför säljarens kontrollsfär.298 Omständigheter 

som faller utanför hinderbegreppet och således ligger inom säljarens kontrollsfär är bl.a. 

brister och problem som uppkommer i säljarens egen ekonomi, personalstyrka eller 

inköp. I så fall föreligger subjektiv omöjlighet, alltså ett fullgörelsehinder som bara 

föreligger för just denna säljare.299                   

 Frågan är om hinderbegreppet omfattar sådana motgångar som förvisso inte 

omöjliggör fullgörelse men som i vart fall försvårar sådan. I två olika utländska rättsfall 

har domstolarna ansett att varken prisförändringar eller valutakursförändringar utgör ett 

hinder i konventionens mening.300 Denna utgångspunkt överensstämmer med vad som 

gäller enligt 23 § KöpL, nämligen att parterna som utgångspunkt får räkna med 

allmänna prisförändringar.301 Om däremot förhållandena förändrats radikalt jämfört 

med förutsättningarna vid avtalsslutet kan läget vara annorlunda. Några författare menar 

att det finns visst utrymme för att ta hänsyn till s.k. ekonomisk force majeure inom 
                                                
296 Se t.ex. Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 1069 f. 
297 Lookofsky, Understanding the CISG, s. 133 och Lindström, Changed Circumstances and Hardship in 
the International Sale of Goods, s. 6. 
298 Se Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 1067, Lookofsky, Understanding the CISG, s. 133, 
Lindström, Changed Circumstances and Hardship in the International Sale of Goods, s. 6. och CISG-AC 
Opinion No. 7, p. 7. Jfr skillnaden i 27 § 1 st. KöpL där det enligt motiven inte krävs objektiv omöjlighet, 
prop. 1988:89/76 s. 108 f. 
299 Jfr diskussionen ovan i avsnitt 4.4.1. 
300 Se 02-05-1995 Rechtbank van Koophandel, Hasselt (prisförändringar) och 27-11-2007  
Bundesgerichtshof (valutakursförändringar). 
301 Jfr prop. 1988:89:76 s. 101. 
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ramen för hinderbegreppet, men endast undantagsvis och då i särskilda fall.302 Det 

faktum att inköps- och tillverkningskostnader ökar torde därför inte utgöra något 

självständigt skäl till att befria säljaren från ansvar, men däremot vara en faktor att 

beakta inom ramen vid en eventuell jämkning av skadeståndet.         

 Exportförbud och andra myndighetsingripanden anses i allmänhet utgöra sådant 

okontrollerbart hinder som faller under art. 79 CISG.303 Detta följer naturligt av att 

avtalsparter inte kan påverka folkrättsliga beslut om exportförbud. Trots att export-

förbud ligger utanför säljarens kontrollsfär är däremot frågan vad som gäller då 

myndigheter beslutar om ett exporttillståndskrav. I ett ukrainskt rättsfall som gällde köp 

av spannmål skulle säljaren prestera fem olika delleveranser till schweizisk köpare.304 

Efter den första delleveransen införde Ukraina exporttillståndskrav avseende spannmål. 

Myndigheterna nekade säljaren exporttillstånd och säljaren kunde därför inte fullgöra 

sin naturaprestation. Säljaren invände att uppsägningsgrund förelåg enligt gällande 

force majeure-klausul ur ett standardavtal för spannmålsbranschen. Skiljedomstolen 

uttalade att ändringen i ukrainsk lagstiftning efter avtalsslutet utgjorde ett hinder utanför 

säljarens kontroll både i enlighet med klausulen och art. 79 CISG. Säljaren befriades 

därför från skadeståndsansvar.                   

 Av rättsfallet framkommer att ett negativt utfall av ansökan om exporttillstånd kan 

utgöra ett hinder enligt art. 79 CISG. Detta ska dock inte förstås som att nekad 

tillståndsansökan alltid leder till ansvarsbefrielse. Om det nekade tillståndet beror på 

säljarens förtjänst, exempelvis genom bristande upplysningsplikt vid tillstånds-

prövningen, får fullgörelsehindret anses ligga utanför hindersbegreppet.305     

 Ur en teoretisk synvinkel går det att argumentera för att själva exporttillståndskravet 

redan utgör ett hinder i konventionens mening. Detta eftersom hinder uppkommer redan 

om omständigheten ligger utom säljarens kontrollsfär. Stöd för denna uppfattning följer 

av det ukrainska rättsfallet ovan där domstolen tag fasta på själva lagstiftningsändringen 

i sig som force majeure, inte utfallet av tillståndsansökan i och för sig.       

 Det räcker emellertid inte med att det föreligger ett hinder. För ansvarsfrihet krävs 

                                                
302 Se Schlechtriem, Uniform Sales Law, s. 102 och Honnold, Uniform Law for International Sales, s. 
442 f. 
303  Se Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 1071 och Ramberg & Herre, Internationella 
köplagen, s. 561. 
304 23-01-2012 Int'l Commercial Arbitration Court at the Ukranian Chamber of Commerce and Industry. 
305 Se vidare om en exportörs upplysningsplikt i avsnitt 2.2.1. 
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vidare att säljaren inte kunnat förutse hindret vid avtalsslutet och att säljaren inte haft 

möjlighet att övervinna hindret och dess följder. 

4.5.3 Oförutsebarhetsrekvisitet 

Ett andra led i ansvarsfrihetsbedömningen är om säljaren vid avtalsslutet skäligen kunde 

ha förväntats räkna med ursprungligt eller efterföljande hinder. Här blir det fråga om en 

jämförelse med vad en vanlig förnuftig säljare i samma situation och under samma 

omständigheter vid avtalsslutet skulle ha förutsett.306 Till viss del handlar det givetvis 

om att bedöma vilken insikt säljaren haft vid avtalsslutet om den kommande 

händelseutvecklingen. Oförutsebarhetsrekvisitet utgör däremot inte något traditionellt 

insiktsrekvisit som bedömer vad part insåg eller bort inse om en föreliggande 

omständighet.307 Verksamheten handlar snarare om att bedöma vad som varit möjligt 

för säljaren att förutse i den enskilda fallet. Om säljaren i det enskilda fallet skäligen 

kunde anses ha förutsett hindret har det ingen betydelse om hindret legat inom eller 

utom kontrollsfären. 

 Frågan är i vilken utsträckning säljare ska anses ha förutsett kommande exportförbud 

redan vid avtalsslutet. Att parterna vid avtalsslutet har behandlat den allmänna risken 

för exportförbud kan inte i sig anses innebära att säljaren förutsett ett särskilt hinder.  

 Om parterna däremot reglerat risken för ett särskilt exportförbud får normalt en 

förnuftig säljare anses ha förutsett att ett fullgörelsehinder är möjligt i framtiden. Denna 

slutsats följer av ett holländskt rättsfall där en holländsk säljare åtagit sig att exportera 

mjölkpulver till köpare i Singapore. 308  Vid tidpunkten för köpets ingående hade 

Singapores myndigheter utfärdat importförbud avseende radioaktiv mat. Parterna 

avtalade om en särskild radioaktivitetsnivå för mjölkpulvret som de bedömde att 

Singapore skulle godkänna såsom icke-radioaktivt. Säljaren lyckades inte få fram det 

avtalade mjölkpulvret och hamnade därför i dröjsmål. Köparen yrkade att få skadestånd 

av säljaren och säljaren invände att köpavtalet var ogiltigt med hänsyn till Singapores 

importförbud. Domstolen avvisade säljarens ogiltighetsyrkande i mjölkpulverfallet med 

hänvisning till art. 4 CISG och uttalade att ogiltighetsfrågan istället får avgöras enligt 

holländsk avtalsrätt. Vidare uttalade domstolen att säljaren inte kunde befrias från sitt 

                                                
306 Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 1068. 
307 Jfr det insiktsrekvisit som diskuterades i samband med avtal i strid med legala förbud i avsnitt 3.4.3. 
308 02-10-1998 Rechtbank's-Hertogenbosch. 



 

 82 

ansvar enligt art. 79 CISG eftersom importförbudet gällde redan vid köpets ingående 

och säljaren känt till denna omständighet.               

 En säljare kan heller inte invända att denne inte känt till ett gällande exportförbud 

och att det därmed varit omöjligt att förutse hindret. Denna fråga prövades i ett svenskt 

rättsfall i samband med åtal mot en näringsidkare för export i strid med gällande 

exportförbud mot Iran.309 Domstolen uttalade att det ålegat säljaren att aktivt ta reda på 

om det förelegat några exportförbud för att genomföra köpet, exempelvis genom att 

fråga ISP eller Tullverket.                     

 En annan fråga är vad som gäller beträffande exportförbud som utfärdas efter 

avtalsslutet och i vilken utsträckning säljaren skäligen bör ha kunnat förutse dessa. 

Annorlunda uttryckt kan det diskuteras i vilket skede av en beslutsprocess om 

exportförbud som säljaren ska anses förutse ett fullgörelsehinder. Det kan diskuteras om 

det räcker att köparens affärsland agerat i strid mot folkrättsliga principer för vilket 

diplomatiska oroligheter uppstått eller om säkerhetsrådet eller rådet måste ha uttryckt en 

konkret vilja om att utfärda sanktioner.               

 Frågan är beroende av om oförutsebarhetsrekvisitet kräver att säljaren ska förutse ett 

realiserat hinder i framtiden eller enbart att säljaren ska förutse risken för ett potentiellt 

hinder. Av den engelska ordalydelsen i CISG ”could not reasonably be expected to have 

taken the impediment into account” torde följa att såväl risken för ett hinder som att ett 

hinder verkligen realiseras omfattas. Det ligger i formuleringen ”taken the impediment 

into account” att om säljaren insett risken för ett framtida exportförbud har säljaren 

även förutsett ett fullgörelsehinder vid avtalsslutet.         

 Förutsättningar för att anses ha bort inse risk för framtida exportförbud bör föreligga 

om affärslandet genomfört handlingar som normalt sett leder till sanktioner. 

Förekomsten av kärnteknikprogram, brott mot mänskliga rättigheter och hot mot den 

internationella freden är några typexempel på aktiviteter som ofta leder till beslut om 

sanktioner.310 Har säljaren information om sådana aktiviteter vid avtalsslutet bör denne 

förutse risken för ett kommande exportförbud.  

                                                
309 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 672-13. Se vidare ovan 2.2.2. 
310 Se t.ex. de tidigare EU-sanktionerna mot Irans kärnteknikprogram, förordning (EU) nr 267/2012, samt 
nuvarande EU-sanktioner för Irans brott mot mänskliga rättigheter, förordningarna (EU) nr 359/2011, nr 
264/2011 och nr 1245/2011. 
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4.5.4 Aktivitetsrekvisitet 

Ytterligare en förutsättning för ansvarsbefrielse enligt art. 79 CISG är att säljaren inte 

kunde ha undvikit eller övervunnit hindret eller dess följder. Här gäller det alltså att 

bedöma förhållandena då hindret uppkommer och inte förhållandena vid avtalsslutet. 

Liksom oförutsebarhetsrekvisitet innebär aktivitetsrekvisitet en skälighetsbedömning 

som beroende på utfallet kan innebära att säljaren trots allt har ett visst ansvar även 

beträffande hinder utanför sin kontrollsfär.   

 I de två rättsfall som redogjordes för ovan hade säljare hindrats från att fullgöra 

kycklingleveranser till följd av rumänska importrestriktioner.311 Köparna hade på olika 

sätt erbjudit säljaren att leverera till andra destinationer som inte skulle strida mot 

importrestriktionerna. Domstolarna ansåg därför att säljaren hade kunnat övervinna 

hindret och dess följder varför det inte blev aktuellt att befria säljarna från 

skadeståndsansvaret enligt art. 79 CISG. För exportförbudsfallet har dessa kycklingfall 

begränsad betydelse eftersom även alternativ leverans utanför köparens affärsland torde 

omfattas av exportförbudet.312 En svensk säljare torde i exportförbudsfallet därför inte 

ha skyldighet att leverera till den plats köparen erbjuder, men detta beror dock ytterst på 

exportförbudets omfattning.  

 Om det inte råder totalt exportförbud, utan endast ett exporttillståndskrav, har dock 

säljaren skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att ansöka om sådant tillstånd. 

Exporttillståndskrav utgör därmed ett övervinneligt hinder för säljaren och för 

ansvarsfrihet enligt art. 79 CISG bör säljaren fullgöra sin uppgiftsskyldighet och i övrigt 

bistå tillståndsmyndigheten med nödvändiga uppgifter och yttranden.313 

4.5.5 Särskilt om säljarens ansvar för tredje man 

För att fullgöra sina köprättsliga förpliktelser kan säljaren ha anlitat självständiga 

näringsidkare för ändamålet. Det kan hända att sådana kontraktsmedhjälpare förhindras 

fullgöra sina prestationer till följd av exportförbud i sitt affärsland. Om säljarens 

underlåtenhet att fullgöra beror på sådant dröjsmål av tredje man är frågan vilket ansvar 

säljaren har gentemot köparen. Det följer av art. 79.2 CISG att säljaren befrias från 

skadeståndsansvar om (i) säljaren är befriad från ansvar enligt art. 79.1 CISG och (ii) 
                                                
311 12-12-2007 American Arbitration Association och 16-04-2008 U.S. District Court, Southern District 
of New York. Se vidare ovan i avsnitt 4.4.3.2. 
312 Se vidare om denna diskussion ovan i avsnitt 4.4.3.2. 
313 Se vidare om säljarens aktivitetsplikt vid ansökan om exporttillstånd i avsnitt 4.4.3.2.  
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kontraktsmedhjälparen skulle varit befriad från ansvar enligt art. 79.1 CISG om 

bestämmelsen hade tillämpats på denne. Regeln ger alltså uttryck för principen att 

säljarens ansvar består oavsett om denne fullgör prestationen internt eller anlitar externa 

kontraktsmedhjälpare.314 Säljaren ska inte kunna skydda sig bakom tredje man.    

 En omdiskuterad fråga i sammanhanget är hur urvalsgruppen tredje män, dvs. parter 

som inte omfattas av det aktuella avtalet, ska avgränsas.315 Några författare menar att, 

utöver personer som deltar i fullgörelsen av naturaförpliktelsen, även underleverantörer 

och tillverkare som gör säljarens naturafullgörelse kan omfattas av bestämmelsen.316 

Underleverantörer kan exempelvis bistå säljaren med råvaror, färdigtillverkade delar 

eller andra nödvändiga ting som säljaren behöver för att fullgöra sin förpliktelse, men 

detta utgör inte direkt deltagande i själva naturafullgörelsen. Några författare menar att 

underleverantörens avtalsbrott får behandlas på vanlig väg som ett hinder under art. 

79.1 CISG och alltså inte inom ramen för säljarens tredjemansansvar enligt art. 79.2 

CISG.317                        

 Gällande rättsläge torde ligga i linje med den senare tolkningen.318 Av ordalydelsen 

”third person whom he has engaged to perform the whole or a part of the contract” 

följer nämligen att det endast är tredje man som aktivt deltar i själva naturafullgörelsen 

som avses och således inte underleverantörer eller andra medhjälpare. Utgångspunkten 

är således att säljaren inte befrias från skadeståndsansvar om dröjsmål beror på en 

anlitad underleverantörs avtalsbrott. Det kan dock finnas skäl att inkludera under-

leverantörer i tredjemansbegreppet om antalet underleverantörer är begränsat och dessa 

drabbats av exportförbud.319 I sådant fall föreligger nämligen hinder utanför både 

säljarens och underleverantörens kontroll. Lika lite som säljaren ansvarar för 

fullgörelsehinder vid eget exportförbud enligt art. 79.1 CISG torde säljaren ansvara för 

tredje mans exportförbud. 

                                                
314 Jfr 27 § 2 st. KöpL. 
315 Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 1078 f. 
316 Se t.ex. Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s. 564 ff. 
317 Se t.ex. Schlechtriem & Schwenzer, Commentary, s. 1078 f. 
318 Jfr CISG-AC Opinion No. 7, p. 14–25. 
319 Jfr diskussionen ovan i avsnitt 4.4.3.4. 
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4.6 Säljarens möjligheter till permanent ansvarsbefrielse 

4.6.1 Allmänna utgångspunkter 

Det här avsnittet behandlar den rättsliga innebörden av att domstolen i exemplet ovan 

ogillar köparen K:s yrkanden om fullgörelse- och skadeståndskrav.320 Det innebär att 

säljaren har befriats från fullgörelse- och skadeståndsansvar och att köparen därför inte 

kan göra gällande några dröjsmålspåföljder enligt art. 45 CISG. Vad som inte besvarats 

ovan är hur länge denna ansvarsbefrielse gäller. Säljarens möjligheter att permanent 

befrias från dröjsmålsansvar ska därför utredas här.       

 Giltighetstiden av ett exportförbud är som tidigare nämnts beroende av huruvida 

mottagaren tillgodoser de politiska kraven. 321  EU har avseende sanktionerna mot 

Ryssland förlängt dessa med sex månader i taget.322 Om det visat sig att kraven 

fortfarande inte har tillgodosetts intill slutet av denna period har sanktionerna förlängts 

med en ny sexmånadersperiod. Ett exportförbud som till en början tycks vara temporär 

kan därför, efter ett antal förlängningsbeslut, komma att verka permanent. Med hänsyn 

till denna beslutsmetodik är det svårt för enskilda avtalsparter att bedöma den totala 

giltighetstiden av ett exportförbud som antingen kan vara i sex månader eller flera år.  

 Det följer uttryckligen av art. 79.3 CISG att ”[b]efrielse från ansvar enligt denna 

artikel gäller för den tid under vilken hindret består.” Art. 79 CISG reglerar som ovan 

nämnts skadeståndsansvaret. Motsvarande uttryckliga befrielsegrunder för fullgörelse-

ansvaret saknas, men om säljaren befriats från fullgörelseansvaret med stöd av allmänna 

principer bakom konventionen torde även sådan befrielse gälla till dess att hindret 

upphör.323 Utgångspunkten är alltså att säljaren återigen blir skyldig att fullgöra sin 

naturaförpliktelse när exportförbudet upphör, vilket är en följd av principen om pacta 

sunt servanda. Köparen återfår därigenom sin rätt att påkalla dröjsmålspåföljder enligt 

art. 45 CISG om säljaren därefter underlåter att fullgöra sina förpliktelser. Denna rätt 

gäller dock endast under förutsättning att något nytt fullgörelsehinder inte föreligger. 

 En till synes viktig rättsfråga som inte regleras i CISG är huruvida säljaren 

                                                
320 Se exemplet i avsnitt 4.4.1. 
321 Se ovan avsnitt 2.1. 
322 Se t.ex. förlängningsbeslutet i rådets beslut 2015/1148/GUSP och beslut 2015/2431/GUSP. 
323 Jfr principerna i art. 9:102 PECL och art. 7.2.1 PICC. Se även Ramberg & Herre, Internationella 
köplagen, s. 314. Motsvarande resultat uppnås även genom 23 § 2–3 st. KöpL som reglerar att köparen 
inte kan kräva naturafullgörelse om hindret inte upphör i rimlig tid eller om köparen väntar orimligt länge 
med att framställa kravet. 
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permanent kan befrias från sitt dröjsmålsansvar även efter att fullgörelsehindret har 

upphört. När exempelvis ett exportförbud gäller under lång tid kan det finnas anledning 

att ifrågasätta huruvida säljaren fortfarande ska ha skyldighet att fullgöra avtalet även 

efter att exportförbudet slutligen upphör att gälla. Förhållandena vid exportförbudets 

upphörande kan nämligen vara väsentligt förändrade jämfört med förhållandena då 

köpavtalet ingicks och med vad säljaren hade förutsett vid avtalsslutet.     

 Vid tillkomsten av CISG påtalade norska delegater behovet av att i reglera frågan om 

permanent ansvarsbefrielse.324 Delegaterna föreslog att temporär ansvarsbefrielse skulle 

kunna omvandlas till permanent sådan om förhållandena vid hindrets upphörande skulle 

vara väsentligen förändrade och att det då vore oskäligt att fullgöra prestationen. Trots 

att förslaget fick visst stöd intogs aldrig någon sådan reglering. Kritiken mot förslaget 

bestod främst i att det skulle öppna upp för och erkänna tillämpningar av nationella 

jämkningsprinciper, som exempelvis imprévision, frustration of contract och 

commercial impracticability.325 För svensk del skulle exempelvis doktrinen om ändrade 

förhållanden och särskilt förutsättningsläran kunna tillämpas med stöd av CISG. Ett 

sådant erkännande av nationella principer ansågs dock riskera att hota en enhetlig 

tillämpning av konventionen eftersom varje konventionsslutande stat har olika rättsliga 

läror.                           

 Det är oklart vilket rättsligt värde sådana förarbetsuttalanden har för att tolka CISG:s 

innehåll.326 Det följer nämligen av art. 7 CISG att oreglerade rättsfrågor i konventionen 

i första hand ska lösas i enlighet med de allmänna principer som konventionen är 

grundad på och i andra hand enligt nationell rätt. Konventionen ska även tolkas i ljuset 

av sin internationella karaktär, behovet av en enhetlig tillämpning och god sed i 

internationell handel. För att undersöka säljarens möjligheter att permanent befrias från 

dröjsmålsansvaret prövas därför i första hand argument som har stöd i sådana allmänna 

principer och i andra hand argument från nationell rätt.   

4.6.2 Doktrinen om hardship eller art. 79 CISG som rättslig grund 

En uppfattning som vunnit visst gehör är att doktrinen om hardship skulle ha betydelse 

för säljarens dröjsmålsansvar om förhållandena efter hindrets upphörande väsentligen 

                                                
324 Se A/Conf.97/C.1/SR.27, p. 10. 
325 Jfr CISG-AC Opinion No. 7, p. 30. 
326 Ramberg & Herre, Internationella köplagen, s. 118 f. och CISG-AC Opinion No. 7, p. 30. 
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har förändrats.327 Vissa författare menar att hardship implicit redan omfattas av art. 79.1 

CISG genom formuleringen ”hinder”.328 Ett bärande argument för denna uppfattning 

tycks vara att, om ändrade förhållandet inte beaktas i CISG, det annars finns risk att 

domstolar hittar luckor i CISG och fyller ut dessa med avvikande nationell rätt.329 Om 

en domstol skulle anse att hardship inte omfattas av art. 79.1 CISG finns istället en 

möjlighet att fylla ut bestämmelsen i enlighet med exempelvis art. 6.2.2 PICC.330 En 

sådan utfyllnadsverksamhet bygger på antagandet att rättsfrågan är oreglerad i CISG 

och därför måste fyllas ut i enlighet en tillämpning av art. 7.2 CISG. Motiven för denna 

övning diskuterades inledningsvis i metodavsnittet.331           

 Det senare utfyllnadsalternativet prövades i ett belgiskt rättsfall mellan en 

nederländsk säljare och fransk köpare av ståltuber.332 Säljaren menade att förhållandena 

väsentligen förändrats efter avtalsslutet genom att priset på stål oväntat hade stigit med 

70 %. Omständigheten innebar därför att avtalsbalansen rubbats mellan parterna. 

Domstolen konstaterade inledningsvis att formuleringen i art. 79.1 CISG, som primärt 

tar sikte på force majeure-situationer, inte i och för sig utesluter betydelsen av hardship. 

Domstolen uttalade dock att rättsfrågan om ändrade förhållanden inte reglerats i CISG 

och att det därför blev nödvändigt att fylla ut konventionen i enlighet med art. 7 CISG. 

Med hänsyn till behovet av att fylla ut olösta rättsfrågor på ett enhetligt sätt hänvisade 

domstolen till allmänna principer i internationell handel, nämligen hardship-principen 

som följer av art. 6.2.2 PICC. Domstolen uttalade att, med hänsyn till den rubbade 

avtalsbalansen och att förhållandena väsentligen förändrats efter avtalsslutet, säljaren 

hade rätt till omförhandling av avtalet.                

 Å andra sidan har det framförts synpunkter på att över huvud taget använda hardship 

som befrielsegrund inom ramen för CISG.333 Visst stöd för en sådan uppfattning ges i 

                                                
327 Se t.ex. Honnold, Uniform Law for International Sales, s. 442 f., Schlechtriem, Uniform Sales Law, s. 
192 och CISG-AC Opinion No. 7, p. 33–34. 
328 Se t.ex. Lindström, Changed Circumstances and Hardship in the International Sale of Goods, s. 23 f. 
329 Honnold, Uniform Law for International Sales, s. 442 f. 
330 Det följer av art. 6.2.2 PICC att ”[t]here is hardship where the occurrence of events fundamentally 
alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party’s performance has increased or 
because the value of the performance a party receives has diminished, and (a) the events occur or become 
known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract; (b) the events could not 
reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the 
contract; (c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and (d) the risk of the events 
was not assumed by the disadvantaged party.” 
331 Se ovan avsnitt 1.4.2. 
332 19-06-2009 Court of Cassation of Belgium. 
333 Se t.ex. Kritzer, Guide to Practical Applications of the CISG, s. 509, Flechtner, The Exemption 
Provisions of the Sales Convention och Lookofsky, Walking the article 7(2) tightrope, s. 99–103. 
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ett italienskt rättsfall där domstolen obiter dictum uttalade att CISG inte omfattar 

doktrinen om hardship.334 Förespråkare för denna uppfattning menar att den aktuella 

rättsfrågan, om ändrade förhållanden efter avtalsslutet som försvårar eller fördyrar 

säljarens prestation, redan beaktas inom ramen för CISG:s befrielsebestämmelser och 

att det inte blir fråga om utfyllning varken enligt internationell eller nationell rätt.335 

Argumentet bygger på tanken om att hinderbegreppet enligt art. 79.1 CISG även 

omfattar omständigheter som försvårar och fördyrar fullgörelse och inte bara sådana 

som omöjliggör sådan.336 Eftersom CISG redan löser rättsfrågan vore det alltså felaktigt 

att fylla ut en obefintlig lucka i konventionen.               

 Trots utgången i det belgiska rättsfallet, vars prejudikatvärde kan ifrågasättas, finns 

det fog för att se närmare på den senare restriktiva åskådningen. Ur säljarens perspektiv 

torde det vara ett mindre risktagande att tolkningsvis beakta ändrade förhållanden inom 

art. 79 CISG än att utfyllnadsvis gå via internationell eller nationell rätt. En sådan 

lösning är nämligen mer förenlig med tolkningsprinciperna i art. 7 CISG och kravet på 

hänsyn till konventionens internationella karaktär, behovet av en enhetlig tillämpning 

och god sed i internationell handel.                  

 En tillämpning av art. 6.2.2 PICC eller andra nationella läror om ändrade 

förhållanden skulle snarare motverka ambitionerna i art. 7 CISG om en enhetlig 

tillämpning av konventionen. Vad särskilt gäller hardship är det inte säkert att alla andra 

konventionsslutande stater har samma syn på eller ens erkänner existensen av 

hardship.337 För svenskt vidkommande förstås doktrinen om hardship som en möjlig 

grund till omförhandlingsrätt för avtalets fortsatta existens och inte en 

uppsägningsgrund för att frånträda eller befrias från avtalsförpliktelser. 338  En 

invändning om hardship i svensk domstol skulle därför ha föga framgång för att befrias 

från avtalsförpliktelser. För att hantera situationen vid väsentligen förändrade 

förhållanden bör det istället vara av intresse att tolkningsvägen gå via hinderbegreppet i 

art. 79 CISG, särskilt eftersom denna lösning tycks vara mer förenlig med art. 7 CISG.

 En helt annan fråga är huruvida art. 79 CISG över huvud taget tar hänsyn till 

                                                
334 14-01-1993 Tribunale Civile di Monza. Omständigheterna var sådana att priset på varan stigit med 30 
% efter avtalsslutet. Säljaren menade att naturafullgörelse hade blivit väsentligen försvårat.  
335 Flechtner, The Exemption Provisions of the Sales Convention, s. 8 f. 
336 Lindström, Changed Circumstances and Hardship in the International Sale of Goods, s. 12 f. 
337 Se Flechtner, The Exemption Provisions of the Sales Convention, s. 6 f. som åskådliggör svårigheterna 
för amerikanska domstolar att hantera doktrinen om hardship eftersom dess relation till principen om 
commercial impracticability är oklar. 
338 Se vidare om hardship i avsnitt 3.3.2. 
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prisförändringar på marknaden. Utgångspunkten är att säljaren står risken för att varan 

ökar i värde efter avtalsslutet precis som att köparen står risken för att varan minskar i 

värde.339 Detta följer av principen om pacta sunt servanda. Ekonomiska förändringar 

ligger därför normalt sett utanför tillämpningsområdet för art. 79 CISG,340 men något 

principiellt skäl för att inte beakta radikala pris- eller valutakursförändringar tycks inte 

föreligga.341 Inkludering av ekonomiska förändringar under hinderbegreppet kan även 

motiveras av de skäl som ovan framfördes om behovet av att motverka tillämpning av 

doktrinen om hardship och andra nationella läror om ändrade förhållanden.    

 I exportförbudsfallet innebär en extensiv tolkning av hinderbegreppet att det blir 

fråga om ett nytt ”hinder” i konventionens mening. Det fullgörelsehinder som gäller 

under exportförbudets giltighetstid skulle då vid tidpunkten för exportförbudets 

upphörande omvandlas till ett nytt fullgörelsehinder som istället beror på försvårad eller 

fördyrad fullgörelse. Genom denna tolkning aktualiseras alltså inte hardship, men 

däremot uppstår andra avvägningsproblem i vad som utgör försvårad eller fördyrad 

fullgörelse efter att exportförbudet upphört. På denna punkt lämnar inte konventionen 

något svar. Mot bakgrund av de italienska och belgiska rättsfallen verkar det dock som 

att offergränsen för prishöjningar går någonstans mellan 30–70 % av varans 

ursprungliga pris.342 

4.6.3 Orimlig hinderstid eller orimlig uppoffring enligt svensk rätt 

Ett sätt att hantera frågan om permanent befrielse från dröjsmålsansvar kan vara att 

tolkningsvis gå via hinderbegreppet i art. 79 CISG. Där blir frågan hur pass försvårad 

och fördyrad fullgörelsen måste vara för att utgöra ett hinder i konventionens mening. 

För att undvika denna problematik torde det i andra hand finnas möjlighet att tillämpa 

nationell rätt för att hantera frågan. Denna möjlighet baseras i allmänhet på vad som 

tidigare sagts om art. 28 CISG och naturafullgörelse.343 Domstolar är inte skyldiga att 

meddela dom på naturafullgörelse om den inte skulle ha gjort det enligt sin egen 

                                                
339 Jfr 02-05-1995 Rechtbank van Koophandel. 
340 Se t.ex. 02-05-1995 Rechtbank van Koophandel, Hasselt (om prisförändringar) och 27-11-2007 
Bundesgerichtshof (om valutakursförändringar) där domstolarna avfärdade att ekonomiska förändringar 
ligger inom ramen för art. 79 CISG. 
341 Jfr Honnold, Uniform Law for International Sales, s. 442 f., Schlechtriem, Uniform Sales Law, s. 192 
och CISG-AC Opinion No. 7, p. 39. 
342 Se 14-01-1993 Tribunale Civile di Monza och 19-06-2009 Court of Cassation of Belgium. 
343 Se ovan avsnitt 4.4.2. 



 

 90 

nationella rätt i liknande fall. På samma sätt som vid fullgörelsehindrets uppkomst bör 

art. 28 CISG ha samma praktiska betydelse då fullgörelsehindret upphör. Annorlunda 

uttryckt, om CISG föreskriver att säljaren ska återfå sitt fullgörelseansvar kan svensk 

domstol befria säljaren från sådant ansvar om det följer av den svenska köprätten.  

 Det följer av 23 § 2 st. KöpL att ett fullgörelsehinder måste upphöra ”inom rimlig 

tid” för att köparen återigen ska få göra gällande dröjsmålspåföljder. Motsatsvis leder 

regeln till att säljare befrias permanent från fullgörelseansvaret om ett exportförbud inte 

upphör inom rimlig tid. Vad som i sammanhanget utgör ”rimlig tid” beror enligt 

motiven bl.a. på den föreliggande naturaprestationen samt köparens intresse av att 

säljaren fullgör denna. 344  Det kan således spela roll om säljaren enbart agerar 

mellanman för att leverera råvaror eller annan fungibel egendom eller om säljaren ska 

tillverka en vara med unika egenskaper. I sistnämnda fall finns i allmänhet starkare 

fullgörelseintresse hos köparen, vilket i så fall tillåter en längre period innan hindret 

varat orimligt länge.                    

 Eftersom det handlar om att göra en rimlighetsbedömning går det inte att utesluta 

andra faktorer som kan ha betydelse för bedömningen. Vid just exportförbud bör 

exempelvis omfattningen av de politiska krav som mottagaren ska uppfylla ha betydelse 

för bedömningen. Huruvida handelsrestriktionen syftar till att fördöma en enstaka 

händelse eller ett långvarigt kärnteknikprogram torde i regel kräva olika uppoffringar 

för mottagaren. Att exempelvis avveckla ett kärnteknikprogram torde av naturliga skäl 

ta längre tid än att underteckna ett fredsavtal. Det faktum att exportförbud kan ha olika 

ändamål bör alltså ha betydelse för rimlighetsbedömningen. Ett annat riktmärke för 

bedömningen är EU:s beslutspraxis avseende Rysslandsanktionerna. Genom att rådet i 

Rysslandsfallet förlängt sanktionerna med sex månader i taget finns visst stöd för att sex 

månader är en rimlig giltighetsperiod. En giltighetstid under sex månader torde därför 

vara rimlig även i enlighet med 23 § 2 st. KöpL.              

 En annan tänkbar grund för att permanent befrias från fullgörelseansvar är om 

fullgörelse enligt 23 § 1 st. KöpL skulle innebära en orimlig uppoffring i förhållande till 

köparens fullgörelseintresse. Bestämmelsen har berörts tidigare, men endast i kontexten 

när fullgörelsehinder uppstått.345 Här ska några tillägg göras beträffade bestämmelsens 

tillämplighet då ett exportförbud upphör att gälla.             

 Ett exportförbud kan gälla under en så lång tidsperiod att de fysiska och ekonomiska 
                                                
344 Prop. 1988:89:76 s. 102. 
345 Se ovan avsnitt 4.4.3. 



 

 91 

förhållandena kan vara helt andra än de förhållanden som gällde då köpavtalet ingicks. I 

motiven uttalades däremot att en allmän förändring i prisnivån inte skapar sådant 

missförhållande som bestämmelsen tar sikte på.346 Uttalandet kan betraktas som en 

given förlängning av principen om pacta sunt servanda. Vid tillfälliga fullgörelsehinder 

står som utgångspunkt säljaren risken för prissänkningar och köparen risken för 

prishöjningar.347                       

 Det är tveksamt om denna utgångspunkt gäller för alla former av fullgörelsehinder. 

Efter att exportförbud upphör kan det nämligen råda en väsentligt annorlunda prisnivå 

på ifrågavarande vara, främst med hänsyn till att de vanliga marknadsmekanismerna 

satts ur spel. Eftersom marknaden legat i träda råder det troligtvis hög efterfrågan på en 

marknad med litet utbud. Särskilt vid fullgörelsehinder till följd av exportförbud kan det 

alltså finnas anledning att beakta radikala prisförändringar som ett relevant 

missförhållande, inte minst eftersom fullgörelsehindret legat helt utom parternas 

kontroll.348 Det behöver inte enbart vara priset på själva varan som utgör en bristande 

förutsättning utan även i övrigt de oväntade kostnader som säljaren haft av att avvakta 

med fullgörelse, såsom för lagerhållning, försäkring etc.            

 Stöd för att beakta sådan ekonomisk force majeure går att finna exempelvis genom 

de bedömningsgrunder som förutsättningsläran erbjuder. Förutsättningsläran berördes 

ovan inom ramen för köpavtalets giltighet.349 I samband med denna prövning nämndes 

att förutsättningssynpunkter även bör kunna utgöra tolkningsdata för innehållet i 

köprättsliga regler, särskilt sådana regler som fördelar risker vid ändrade förhållanden. 

När det kommer till att bedöma rimligheten av att säljaren fullgör köpet trots de ändrade 

förhållandena bör alltså de argument som följer av förutsättningsläran vara relevanta. 

Det torde ha varit en väsentlig förutsättning för säljaren att varans prisnivå och 

leveranskostnader i övrigt håller sig inom rimlighetens ramar, vilket köparen bort inse. I 

annat fall hade säljaren avtalat om andra villkor, exempelvis en prisjusteringsklausul. 

Slutligen går det av ändamålsskäl att argumentera för att köparen inte ska kunna göra en 

                                                
346 Prop. 1988:89/76 s. 101.  
347 Jfr Almén & Eklund, Om köp och byte av lös egendom, s. 291 f. 
348 Se Hellner, Specific Performance in Swedish Contract Law, s. 39 f. och Håstad, Köprätt, s. 47. Som 
menar att radikala kostnadsökningar helt utom parternas förutsättningar vid avtalsslutet bör kunna leda till 
ansvarsbefrielse om inte köparen erbjuder motsvarande pristillägg. Jfr även diskussionen ovan om att 
beakta prisförändringar inom ramen för art. 79 CISG (avsnitt 4.6.2). Se Honnold, Uniform Law for 
International Sales, s. 442 f., Schlechtriem, Uniform Sales Law, s. 192 och CISG-AC Opinion No. 7, p. 
39. 
349 Se ovan avsnitt 3.4.5. 
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vinst på säljarens bekostnad, exempelvis enligt principen om obehörig vinst.350 Mot 

denna bakgrund kan det vara rimligt att köparen erbjuder pristillägg, motsvarande 

skillnaden i varans pris vid avtalsslutet respektive vid exportförbudets upphörande, för 

att säljaren ska vara förpliktigad att fullgöra.             

 Någon rättspraxis avseende befrielsegrunderna i 23 § 1–2 st. KöpL saknas, men 

däremot finns två äldre rättsfall som behandlar frågan mot bakgrund av dåvarande 24 § i 

1905 års köplag.                         

 I NJA 1924 s. 115 hade ett bolag den 19 juli 1917 sålt markisväv till en köpare. Den 

6 oktober 1917 meddelade säljaren att fullgörelse inte kunde ske till följd av gällande 

handelsrestriktioner mot bomull. Handelsrestriktionen upphörde den 1 juli 1919 men 

köparen framställde fullgörelsekrav först den 10 oktober 1919. I februari 1920 stämdes 

säljaren och köparen framställde fullgörelsekrav. Säljaren invände att omöjligheten att 

leverera varat under lång tid (2 år) och att förhållandena nu var helt andra än vad som 

gällde 1917 när avtalet hade ingåtts eftersom priset på bomull under sommaren 1919 

varit 80 % högre än det avtalade priset.                 

 Tingsrätten ogillade köparens fullgörelseyrkande och uttalade att:  

 
”[…] med hänsyn till långvarigheten av den tid, sådant hinder oavbrutet fortfarit, och de 
ändrade förhållanden, som, enligt vad visats i målet, inträtt under samma tid det måste 
anses ådagalagt, att leverans av återstående ej avlämnade 5,190 m. markisväv skulle i 
väsentlig mån medföra andra ekonomiska påföljder än parterna avsett med avtalet […]”   

  

En av rådmännen menade dock att säljaren ”bort redan vid köpslutet taga i beräkning 

möjligheten att kriget kunde föranleda brist på för markisvävens tillverkning erforderlig 

bomull […]”. Eftersom köparen framställt fullgörelsekravet för sent och heller inte 

bevisat någon skada instämde rådmannen i tingsrättens domslut. HD var dock av en helt 

annan uppfattning och biföll istället köparens fullgörelseyrkande utan vidare diskussion 

kring de ändrade förhållandena efter att handelsrestriktionen upphört.   

 Omständigheterna i NJA 1925 s. 354 var i huvudsak likvärdiga. Säljare hade efter 

avtalsslutet drabbats av fullgörelsehinder till följd av rådande handelsrestriktioner mot 

bomull som gällde fram till den 1 juli 1919. Utöver prisskillnaden i bomull framförde 

säljaren även att arbetskostnaderna stigit i oerhörd grad. Intressant nog valde HD att 

permanent befria säljaren från vidare fullgörelseansvar även efter att hindret upphört. 

 HD uttalade:  
                                                
350 Lehrberg, SvJT 1990, s. 205. 
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”I betraktande av den långa tidrymd, varunder leveranshindret fortvarat, och de 
väsentligen förändrade förhållanden, som därunder inträtt, kan [säljaren] icke anses hava 
varit [pliktig] att efter hindrets upphörande fullgöra avtalen.” 

 

Det är svårt att se någon tydlig orsak till de olika utgångarna i de båda rättsfallen. En 

tänkbar förklaring kan vara att HD i sistnämnda NJA 1925 s. 354 hade att beakta en 

force majeure-klausul. Det är möjligt att HD då valde en säljarvänlig utgång eftersom 

parterna, till skillnad från i NJA 1924 s. 115, uttryckligen hade behandlat risken för 

force majeure. Parterna hade däremot inte reglerat förutsättningarna för säljarens 

möjligheter att permanent befrias från sitt fullgörelseansvar. HD:s domslut kan därför 

anses utgöra en utfyllning av force majeure-klausulen och eventuellt en förebild till 

nuvarande 23 § 2 st. KöpL.                      

 Rättsfallen behandlar äldre rätt och har därmed inte något direkt prejudikatvärde, 

men de utgör trots det en utgångspunkt för säljares möjligheter att befrias från 

fullgörelseansvar efter att handelsrestriktioner har upphört. Utgången i NJA 1925 s. 354 

bekräftar att prisförändringar efter att exportförbud upphört är ett sådant väsentligen 

förändrat förhållande som kan tala för säljarens ansvarsbefrielse. Rättsfallet ger alltså 

stöd för att, särskilt efter exportförbud, göra undantag från den restriktiva hållning mot 

allmänna prisförändringar som uttalas i motiven till 23 § 1 st. KöpL.       

 Det faktum att handelsrestriktionen mot bomull varat i två år var enligt HD i NJA 

1925 s. 354 en tillräcklig tidsrymd för att befria säljaren från fullgörelseansvaret. 

Utgången kan inte läggas till omedelbar grund för rimlighetsbedömningen i 23 § 2 st. 

KöpL, men kan ändå användas som tolkningsdata och utgångspunkt för vad som är 

rimlig tid. Vad som utgör rimlig tid får istället anses bero på de särskilda omständlig-

heterna i det enskilda fallet varför någon enhetlig tidsgräns inte går att faststlå.  

 Utöver de köprättsliga befrielsegrunderna går det även att tänka sig andra avtals-

rättsliga befrielsegrunder då exportförbud har upphört. Även om fullgörelse inte skulle 

anses utgöra en orimlig uppoffring enligt 23 § 1 st. KöpL är det möjligt att en fristående 

tillämpning av förutsättningsläran, 36 § AvtL eller andra oskälighetsgrunder skulle 

kunna befria säljaren från ansvar.351 

 

  

                                                
351 Se om förutsättningsläran ovan i avsnitt 3.4.5. 
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5 Sammanfattande avslutning 

5.1 Köpavtals giltighet 

I detta och efterföljande avsnitt sammanfattas de slutsatser som framställningen har 

resulterat i. Sammanfattningen struktureras enligt den frågeställning som inledningsvis 

formulerades.                        

 Sedan motiven till Rhodesialagen har gällande uppfattning i svensk rätt varit att 

avtals giltighet vid exportförbud får bedömas enligt allmänna rättsgrundsatser. 352 

Ogiltigheten av avtal i strid mot legala förbud har aldrig prövats materiellt av svensk 

domstol. Istället har HD avvisat sådan talan och endast som ett obiter dictum (vid sidan 

om saken) uttalat hur ogiltighetsbedömningen kan ske enligt allmänna rättsgrund-

satser.353                           

 Med tillämpning av HD:s fastslagna bedömningsgrunder, som framkom i NJA 1997 

s. 93, finns det svagt stöd för att köpavtal i strid mot exportförbud kan vara ogiltiga. 

Detta beror främst på exportförbudets tillfälliga natur och att det i Sverige finns andra 

påföljder vid brott mot exportförbud. Med tillämpning av de bedömningsgrunder som 

framkom i NJA 1997 s. 93 torde det därför saknas behov av en ogiltighetspåföljd.  

 Beträffande avtal som ingås innan exportförbudsbeslut kan ett beslut om 

exportförbud i sig utgöra en bristande förutsättning för säljaren, vilket enligt 

förutsättningsläran skulle kunna leda till avtalets overksamhet. Eftersom det finns 

lagregler lex specialis i exportförbudsfallet har däremot förutsättningsläran begränsad 

betydelse för frågan om köpavtalets giltighet/verksamhet. Resultatet av en tillämpning 

av förutsättningsläran kan dock utgöra tolkningsdata för att bedöma innehållet i de 

köprättsliga lagreglerna.                     

 Det beror givetvis på omständigheterna i det enskilda fallet, men generellt torde gälla 

att ett köpavtal inte blir ogiltigt till följd av det skulle strid mot ett av säkerhetsrådet 

eller rådet beslutat exportförbud.  

                                                
352 Se prop. 1969:78 s. 20, 25, 38-39, 54-56, 86-89 och 92-94 och prop. 1971:77 s. 28-29 och 61-62. 
353 Se t.ex. NJA 1992 s. 299 och NJA 1997 s. 93. 
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5.2 Säljares befrielse från dröjsmålsansvar 

Under förutsättning att köpavtalet är giltigt kan det diskuteras i vilken utsträckning en 

säljare ska anses ansvara för dröjsmålet eller inte. En säljare ansvarar endast för 

dröjsmålet om avtalsbrottet inte har uppkommit genom köparens handling eller 

underlåtenhet. En säljare bör därutöver, enligt gällande rätt, inte anses ansvara för 

dröjsmålet om köparen redan vid avtalsslutet kände till att säljaren skulle hamna i 

dröjsmål, dvs. om köparen kunde förutse risken för ett kommande exportförbud. Den 

sistnämnda befrielsegrunden bygger på en tolkning av art. 80 CISG och god sed i 

internationell handel.                        

 CISG reglerar inte uttryckligen i vilka fall en säljare kan befrias från sitt fullgörelse-

ansvar vid dröjsmål. I doktrinen har framför allt tre argument lyfts fram för att ge stöd åt 

tolkningen att CISG trots allt innehåller sådant undantag – (i) med stöd av ändamålen 

bakom art. 79 CISG, (ii) enligt en allmän princip om objektiv omöjlighet samt (iii) 

genom en direkt tillämpning av nationell köprätt via art. 28 CISG (i det fall nationell 

köprätt uttryckligen reglerar undantag från ansvaret).           

 Det tredje argumentet skulle i svensk domstol innebära en tillämpning av 23 § KöpL, 

där det blir aktuellt att utreda om exportförbudet utgjort ett oövervinnerligt hinder samt 

om det skulle innebära en orimlig uppoffring att fullgöra. Här kan utfallet bli olika 

beroende på om exportförbudet är ett totalförbud eller en tillståndspliktig restriktion 

samt om förbudet tillkom innan eller efter avtalsslutet.354 Med hänsyn till osäkerheten i 

vilken innebörd art. 28 CISG har är det oklart hur bestämmelsen ska tillämpas. Det 

leder till slutsatsen att det i och för sig finns visst stöd för att säljaren kan befrias från 

fullgörelseansvar enligt CISG, men att detta är avhängigt hur art. 28 CISG ska förstås. 

 Vad vidare gäller skadeståndsansvaret talar starkare skäl för att en säljare kan befrias 

från ansvaret vid exportförbud, men denna slutsats är inte helt ovillkorad. Det torde vara 

klarlagt att exportförbud är ett hinder utom parternas kontroll, men för ansvarsbefrielse 

krävs även att säljaren (i) inte förutsett exportförbudet vid avtalsslutet samt (ii) inte 

kunde ha undvikit eller övervunnit hindret eller dess följder.          

 En annan fråga är vad som gäller då exportförbudet upphör. Utgångpunkten är att en 

köpare då återigen kan kräva fullgörelse och skadestånd av en säljare (under förut-

sättning att säljaren varit befriad från ansvar under hindrets löptid). I sammanhanget 

finns det visst stöd för att inom ramen för art. 79 CISG fylla ut innehållet med doktrinen 
                                                
354 För slutsatser i de särskilda typfall som ovan undersöktes hänvisas till avsnitt 4.4.3. 
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om hardship i art. 6.2.2 PICC eller att via art. 28 CISG tillämpa 23 § KöpL på 

situationen. Denna utfyllnadsverksamhet har stöd i några utländska rättsfall, men inom 

doktrinen råder det delade meningar om art. 79 CISG kan fyllas ut med doktrinen om 

hardship. I ett gammalt svensk rättsfall ansågs väsentligt nya prisförhållanden och en 

lång varaktighet av exportförbud kunna permanent befria en säljare från vidare 

dröjsmålsansvar. Möjligheten för en säljare att permanent befrias från dröjsmålsansvar 

får dock anses vara begränsad.                

 Avslutningsvis bör en säljare inte förlita sig på dispositiv köprätt för att vid 

exportförbud kunna befrias från sitt dröjsmålsansvar. Parter som ingår internationella 

köpavtal rekommenderas istället att avtalsmässigt hantera risken för kommande 

exportförbud.   
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